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EDITORIAL

Sindromul
burnout
- o nouă boală, cauzată
de munca în exces

“Ce mă surprinde cel mai mult la umanitate? Omul. Își sacrifică
sănătatea pentru a face bani. Apoi își sacrifică banii pentru a-și
recupera sănătatea. Apoi este atât de nerăbdător cu gândul la
viitor încât nu se bucură de prezent. Rezultatul e că nu trăiește în
prezent, dar nici în viitor. Trăiește de parcă n-ar muri niciodată și
apoi moare fără să fi trăit.” (Dalai Lama)
Istoria unei afecțiuni recente: Sindromul
burnout

Sindromul burnout sau stresul profesional
cronic este o nouă boală a societății moderne,
cauzată de munca în exces, ce afectează tot
mai multe persoane.
Sindromul burnout (ardere completă) reprezintă
o stare de epuizare fizică, psihică și emoțională
produsă de stresul prelungit la locul de muncă.
Conceptul a fost descris pentru prima dată
în 1974 de Freudenberger pentru serviciile
medicale (medici, asistenți, studenți la
medicină). Ulterior s-a constat că există și alte
domenii de activitate în care poate să apară
acest sindrom, iar cel mai mare risc de burnout
a fost atribuit serviciilor de sănătate, asistență
socială, serviciilor pedagogice, penitenciarelor
și serviciilor de lucru cu clienți. În prezent
se consideră că factorii de stres care duc la
sindromul burnout sunt întâlniți și în alte
ocupații.
Au fost propuse mai multe modele și definiții
pentru acest sindrom (Maslach și Jackson în
1981, Borritz și Kristensen în 1999 etc.), de
reținut este că sindromul burnout este cauzat
de factori de stres interpersonali și emoționali
la locul de muncă.
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Ce este sindromul burnout?

Deși nu există o definiție universal
acceptată pentru acest sindrom de epuizare
prin stresul legat de muncă, majoritatea
cercetătorilor definesc sindromul burnout
ca o stare de epuizare fizică, emoțională și
mentală care rezultă din implicarea pe termen
lung în situații de lucru, care sunt extrem de
solicitante emoțional (Schaufeli & Greenglass,
2001).

Cum se manifestă sindromul burnout?

În sindromul burnout sunt prezente cel puțin 2
din următoarele simptome:
• epuizare după efort mental minor
• oboseală și slăbire corporală după efort fizic
minim
• dureri musculare, amețeli, dureri de cap
• tulburări de somn
• incapacitate de relaxare sau iritabilitate
• scăderea interesului pentru muncă, tristețe,
sărăcie afectivă
Caracteristic este faptul că simptomele sunt
persistente (durează de cel puțin 3 luni), persoana
nu își revine prin odihnă (simptomele de epuizare nu
se ameliorează prin odihnă, persoana deși doarme
8 ore poate să aibă senzația ca adormit o oră) iar

acuzele sunt puse
în relație cu activitatea
depusă (persoana simte că munca este
cauza suprasolicitării sau epuizării sale).
Definitorii pentru sindromul burnout, în afara
epuizării fizice și psihice sunt: detașarea de
muncă, pesimismul, fuga de responsabilități,
cinismul și scăderea performanței în muncă.

Stadiile sindromului burnout

Sindromul burnout are mai multe stadii de
dezvoltare și se manifestă diferit de la o
persoană la alta. Are diferite grade de severitate
și evolueaza de la câteva simptome fizice (dureri

de cap, dureri
musculare) la simptome
psihice (irascibilitate, neîncredere în sine),
epuizare emoțională, depersonalizare, până la
disperare și chiar deces.

Bolnav de prea multă muncă: cerințele
excesive și presiunea timpului

Sindromul burnout este o consecință a
dezechilibrului dintre cerințe, resurse și gradul
de satisfacție profesională.
Cei mai importanți factori declanșatori și
acceleratori ai sindromului burnout sunt: volum
mare de muncă, program prelungit, presiunea
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cauze, ce nu țin întotdeauna
de locul de muncă iar
simptomele stresului se
manifestă dominant în
planul fizic (accentuează
sau cauzează diverse
boli
fizice),
deși
stresul afectează și
gândirea, emoțiile și
comunicarea.
Persoanele stresate
sunt permanent în
alertă dar speră să
depășească
situația,
comparativ cu persoanele
care suferă de burnout,
care se simt fără energie,
au gândire negativă și nu
văd ieșirea din situatie.
Burnout-ul a fost în repetate
rânduri asociat cu o serie
de emoții negative, vină,
sentimente de neajutorare, furie,
retragere. Simpomele de burnout se
suprapun în mare măsură cu cele ale
depresiei cronice dar sunt strâns legate
de locul de muncă.

timpului,
cerințe excesive, lipsa
resurselor, lipsa de apreciere, evenimentele
negative sau eșecurile profesionale, relații
conflictuale la locul de muncă. Șansele de
dezvoltarea ale sindromului burnout cresc
în organizațiile în care managementul are
așteptări ridicate din partea angajaților dar nu
oferă în schimb suportul necesar sau cerințele
depășesc posibilitățile reale de a fi îndeplinite.
Cauzele sindromului burnout țin atât de
expunerea la stres cronic și de condițiile
de muncă cât și de personalitate. Sunt mai
predispuse la această afecțiune persoanele
perfecționiste, cele care simt nevoia excesivă
de a deține controlul, persoanele care așteaptă
recompense imediate și cele cu stabilitate
emoțională scăzută.

Diferențele dintre burnout, stres și
depresie

Sindromul burnout apare după stres profesional
prelungit dar nu toate persoanele stresate
ajung la burnout. Stresul este indus de multiple
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În depresie, sentimentele negative sunt legate
de toate aspectele vieții, de viața de familie, de
viața personală.

Sindromul burnout afectează
angajații cât și compania

atât

Interesul științific care s-a acordat acestei
tulburări este determinat de consecințele
sociale, psihice și economice care sunt
devastatoare.
Companiile ar trebui să fie
interesate
de
această
afecțiune la fel de mult
ca angajații, deoarece
consecințele pe care
burnout-ul le are sunt:
satisfacție
scăzută
în muncă, mai multe
zile libere ce invocă
motive
medicale,
absenteism și intenția
de a părăsi locul de
muncă.

Alte consecințe ale muncii în
exces
De la definiția burnout la consecințele
reale ale muncii în exces

Deși sindromul burnout este inclus de OMS în
ultima clasificare internațională a bolilor ICD
10 în sectiunea Boli mentale și tulburări de
comportament, este dovedit prin multe studii
clinice și observaționale că muncă în exces
dăunează grav atât sănătății psihice cât și
sănătății fizice.
Munca în exces atrage alte obiceiuri nocive:
privarea de somn, supraalimentație și consum
exagerat de alcool.
Un comportament nesănătos determină
alte obiceiuri nesănătoase. Munca în exces
se însoțește automat de reducerea până la
absență a timpului liber și a relaxării și foarte
grav, reducerea orelor de somn, pe care omul
începe să le aloce pentru muncă. Studiile
observaționale au arătat că persoanele care
nu dorm au mai mult timp să mănânce și dacă
munca suplimentară este însoțită și de stres
cronic se ajunge la supraalimentație și exces de
greutate, adăugându-se alte obiceiuri nocive:
fumat, consum exagerat de cafea, băuturi
carbogazoase și energizante. În mod particular,
specialiștii au constatat că muncă în exces
conduce la consum exagerat de alcool.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că munca
în exces are consecințe foarte grave nu doar
pentru sănătatea psihică și fizică, ci și pentru
viața emoțională și viața de familie, un exemplu
în acest sens fiind rata tot mai mare a
divorțurilor în rândul cuplurilor tinere.

Munca în exces conduce la
boli incurabile

Este cunoscut faptul că
stresul afectează ficatul
și toate organele vitale
(creier, inimă) mai mult
decât alcoolul. Atunci
când se asociază
stresul, consumul de
tutun și alcool, munca
în exces și privarea de
somn se pot declanșa
în organsim afecțiuni
severe
precum:
bolile cardiovasculare
(hipertensiune arterială,

boală coronariană, infarct, accident vascular
cerebral) cancer, diabet zaharat, demență etc.
Ceea ce este foarte grav este că aceste afecțiuni
apar în întreaga lume, inclusiv în rândul
populației din România la vârste din ce în ce mai
tinere. Din ce în ce mai mulți adulți cu vârsta
cuprinsă între 35-40 de ani în România primesc
deja tratament pentru hipertensiune arterială,
diabet, depresie, anxietate, atacuri de panică
etc.

Dilema omului contemporan

Poate multe din problemele actuale se
datorează faptului că omul nu mai dorește să
trăiască simplu. Simplitatea este considerată
învechită. Omul își creează în jurul său un
mediu zgomotos, adună lucruri de care nici nu
are trebuință și este atât de asaltat de noutăți
încât nu mai are timpul necesar să le cunoască
nici pe acestea.
Dacă ar trebui să alegeți între o viață sănătoasă
și muncă excesivă, ce ați alege?

Ce poate fi făcut?

Analizati situația, stabiliți prioritățile și faceți
schimbările necesare la locul de muncă și în
viața personală.
Cereți ajutorul celor apropiați și sfatul
unui specialist. Psihoterapia cognitiv comportamentală este una din metodele utile
de tratament în aceste situații.
Adoptați un stil de viață sănătos! Mâncați
sănătos, odihniți-vă suficient, faceți exerciții
fizice în mod regulat.
Faceți-vă timp liber în fiecare zi! Detașati-vă
de problemele profesionale. Acordați-vă timp
pentru hobby-uri, pasiuni, drumeții sau simple
plimbări. Timpul liber este cel mai valoros
sprijin în toate situațiile de suprasolicitare.
Timpul petrecut cu familia și prietenii ‘‘vă
reîncarcă bateriile’’ și nu trebuie pierdute
ocaziile de a fi cât mai des aproape de aceștia.
Bucurați-vă!

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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UN VEAC DE LEAC

Medicamente din
farmacia stupului
- PROPOLISUL

Prima folosire a termenului de propolis (gr. = ‘‘după cetate’’, lat. =
‘‘curățare’’) aparține filozofului grec Aristotel, însă sunt dovezi că a făcut
parte din istoria vechilor civilizațiilor, fiind utilizat de incași, romani,
greci. Egiptenii foloseau propolisul în îmbălsămări, pentru păstrarea
nealterată a corpurilor. Cu 400 de ani înaintea tratatului medical despre
propolis a lui Plinius, Hipocrate a observat capacitatea propolisului în
vindecarea rănilor și a arsurilor. În evul mediu a fost folosit în tratarea
infecțiilor, inflamațiilor, gripei, reumatismului. În ultimele secole s-au
făcut numeroase studii care au certificat științific utilizările tradiționale
sau au evidențiat noi beneficii ale propolisului. În prezent numeroase
cercetări analizează rolul antioxidant, citotoxic antitumoral și anti-aging
al acestui valoros medicament din farmacia stupului.
Scutul de apărare al stupului

Propolisul este unul din cele mai puternice și
complexe medicamente naturale. Acest produs
apicol este rezultatul unor secreții rășioase ale
mugurilor și scoarței copacilor, colectate de albine.
Acestea folosesc propolisul pentru fixarea anumitor
elemente ale stupului, cât și pentru apărare împotriva
microbilor, fungilor și a altor insecte sau intruși.

“Cleiul albinelor”- o combinație
miraculoasă

Compoziția propolisului (cunoscut și sub numele
de ‘’cleiul albinelor’’) este una foarte complexă,
însumând peste 200 de sustanțe. Printre acestea
se numără: acizi aromatici, glucide, rășini,
balsamuri, uleiuri esențiale, vitamine (A,C,E,B,PP),
oligoelemente (sodiu, potasiu, magneziu, aluminiu,
fier, crom, mangan, cupru), proteine (arginină,
prolină), aminoacizi, enzime (alfa și beta-amilaze)
și acizi fenolici (acid ferulic, acid cafeic, etc.)
și esterii acestora, polifenoli, quinone, cetone,
terpene, steroli și nu în ultimul rând – valoroasele
flavonoide cu proprietăți antioxidante (quercetină).
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Utilizat în vindecarea multor afecțiuni

Propolisul se poate administra intern și se
utilizează și în uz extern. Se comercializează
în diferite forme de prezentare: tinctură de
propolis, comprimate pentru supt, capsule,
spray pentru administrare orală și cutanată,
supozitoare, creme și unguente.
Propolis este folosit ca remediu numeroase
afecțiuni: în inflamațiile și infecțiile mucoaselor
(gingivite, faringite, stomatită, candidoză orală
etc.), afecțiuni ale pielii, scăderea imunității,
oboseală, reumatism, tulburări de digestie,
dislipidemii, HTA, afecțiuni hepatice, cancere etc.
Este un remediu util persoanelor fumătoare,
persoanelor supuse stresului cronic sau care
se expun la diferite noxe (inclusiv poluarea
mediului) prin proprietățile antioxidante,
hepatoprotectoare,
imunostimulante
și
antiinflamatoare.

Crește apărarea împotriva bolilor în general

Așa cum albinele au inventat propolisul pentru
apărarea stupului, tot așa oamenii, în căutarea

remediilor pentru vindecarea bolilor au
descoperit capacitățile vindecătoare,
de curățare și purificare ale acestui
produs.
Ne putem proteja împotriva bolilor
folosind acest scut de apărare,
acest miraculos dar al albinelor.
Nenumărate studii au arătat
eficiența propolisului în creșterea
imunității. Acesta, utilizat zilnic,
mărește
producția
de
celule
specializate ale sistemului imunitar,
ceea ce duce la o rezistență mărită în
fața microbilor și a bolilor în general.

Propolisul vindecă
vindecabile

rănile

greu

Propolisul favorizează vindecarea tuturor
rănilor, inclusiv a celor cronice și a rănilor la
persoanele cu diabet. Este indicat în diferite
afecțiuni ale pielii: acnee, neurodermită,
ulcerații și negi. Tratează herpesul, ameliorează
eczemele, vindecă arsurile, susține cicatrizarea
în ulcerul varicos de gambă.
În arsurile de gradul I și II, dacă este aplicat
corect, imediat după accident, utilizarea
propolisului duce la vindecarea rapidă, fără
suprainfectare și fără cicatrici anormale.

Antibiotic, antiviral, antiparazitar natural

Propolisul este un antimicrobian foarte eficient,
distruge multe specii de bacterii, virusuri,
paraziți și ciuperci.
Este antibiotic și antiviral natural valoros,
reface țesuturile iritate, inflamate sau lezate,
fiind foarte eficient în infecțiile virale (răceală și
gripă, herpes oral etc.).
Un studiu realizat de cercetători germani a
evidențiat că utilizarea zilnică a tincturii de
propolis (preventiv) reduce riscul de infectare
cu virusul gripal cu până la 40%, iar pentru
indivizii deja infectați, perioada de vindecare
scade de la 7 zile la 3-4 zile.
Propolisul este indicat pentru deparazitarea
periodică în special pentru copiii aflați în
colectivități dar și adulților.
Propolisul este un antifungic eficient în micozele
pielii și unghiilor și în candidoza orală.

Protector cardiovascular și anticancerigen

Prin proprietățile antioxidante, propolisul
împiedică peroxidarea colesterolului, scade
colesterolul rău și menține elasticitatea vaselor
de sânge, aducând
beneficii importante
pacienților cu hipertensiune arterială și alte
afecțiuni cardiovasculare.

De
asemenea,
propolisul are
efecte tonice nervoase, impiedică deteriorarea
unor vitamine esențiale și echilibrează nivelul
hormonal.
Efectele sale antitumorale au fost analizate în
multiple studii. Cercetările științifice au dovedit
că propolisul poate opri creșterea tumorilor
neurofibromatoase și a diferitelor forme de
cancer (cancer pulmonar, adenocarcinom de
prostată, epiteliom spinocelular, adenocarcinom
tiroidian, adenocarcinom mamar). Totodată, în
urma acestor studii, s-a observat capacitatea
propolisului de eliminare a celulelor tumorale
rezistente la tratamentele chimoterapice și
atenuarea reacțiilor adverse ale radioterapiei.

CURA CU PROPOLIS - pentru o viață
lungă și sănătoasă

Propolisul se poate administra și preventiv,
în cure de 3-6 luni pe an, atât adulților cât și
copiilor, pentru consolidarea imunității, pentru
profilaxia virozelor, pentru atenuarea efectelor
stresului asupra organismului și pentru o viață
lungă și sănătoasă. Este recomandat sfatul unui
specialist care va evalua atât starea de sănătate
a persoanei cât și forma de admistrare, dozele
recomandate și durata curei cu propolis.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Medicina
ortomoleculară

- știința vindecării cu vitamine și alți nutrienți
Este natural să ne confruntăm cu întrebarea dacă
alimentele disponibile sunt suficiente pentru o
alimentație sănătoasă. În acest context, termenul
de ”medicină ortomoleculară” este tot mai des
întâlnit și formează baza științifică pentru
prevenirea și tratarea bolilor condiționate de
alimentație și mediu, prin folosirea specifică
a substanțelor vitale.

V i ta m i n e le ,
mineralele,
oligoelementele,
aminoacizii și acizii grași
trebuie să fie consumate
în mod regulat și în cantități suficiente, odată
cu hrana, deoarece sunt elemente pe care
organismul uman nu le poate produce singur.

Definiție Medicină ortomoleculară

Termenul “ortomolecular” înseamnă “molecula
corectă”, iar termenii de „substanță vitală
corectă” au fost popularizați de biochimistul
american Prof. Dr. Linus Pauling (1901 –
1994). Deținător a două premii Nobel, acesta
a formulat, încă din 1968, următorul principiu
de bază: “Medicina ortomoleculară servește
menținerii unei bune stări de sănătate și
tratării bolilor prin modificarea concentrațiilor
substanțelor din organismul uman, care în mod
normal ar trebui să fie prezente în corp și care
sunt necesare stării de sănătate”.
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Fiecare persoana este îndemnată să consume
regulat și echilibrat substanțe microvitale,
în
cantități
corespunzătoare,
substanțe
care ar trebui să se regăsească în celulele
organismului său. Astfel, punctul central al
medicinii ortomoleculare, pe lângă prevenirea
bolilor, este și stabilirea microsubstanțelor
vitale necesare pentru tratarea afecțiunilor.

Urmările deficitului de substanțe vitale

Pe termen lung, deficitul de substanțe vitale
poate pune bazele unor boli severe cum ar fi
arterioscleroza, diabetul, cancerul, osteoporoza
și reumatismul. Unele substanțe vitale sunt
necesare organismului în cantități foarte mici
– așa numitele oligoelemente care joacă roluri
vitale în fiecare celulă a organismului uman.
Sistemul imunitar, celulele nervoase, activitatea
fibrelor musculare și multe alte funcții depind
de administrarea optimă a tuturor nutrienților.
În calitate de elemente de bază ale enzimelor,
acestea participă la peste 100.000 de procese
metabolice complexe. Toate substanțele vitale
trebuie să fie disponibile la timpul potrivit, în
locul potrivit și în concentrația corectă, pentru
ca interacțiunea dintre celule, țesuturi și organe
să functioneze fără probleme.

Criticile aduse medicinii ortomoleculare

Medicina ortomoleculară reprezintă o metodă
de medicină alternativă pentru eficiența
căreia nu există dovezi științifice în prezent. În
cazul anumitor afecțiuni, există dovezi clare
care demonstrează că deficitul de vitamine
și minerale a condus la apariția respectivelor
tulburări.

Pe de altă parte, încercarea de trata o afecțiune
numai printr-un consum de preparate de
vitamine în doze mari, pe termen lung – așa
cum propune medicina ortomoleculară, ar
putea fi chiar dăunătoare pentru sănătate.
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Vitaminele
care nu trebuie
să lipsească
în sarcină

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie

Vitaminele și mineralele sunt necesare în sarcină atât pentru dezvoltarea
normală a fătului, cât și pentru menținerea sănătății mamei. Deficiențele
unor micronutrienți esențiali se pot asocia cu tulburări grave: pre-eclamsie,
anomalii congenitale la făt, deformări ale scheletului, greutate mică la
naștere etc., chiar dacă mama are un aport adecvat de proteine și de calorii.
Este necesar ca mama să aibă o alimentație sănătoasă cât mai diversificată
și echilibrată în timpul sarcinii și să efectueze controalele medicale periodice
recomandate. Suplimentarea unor vitamine poate fi necesară, dacă nu se
poate asigura aportul optim al acestora prin alimentație.
Importanța acidului folic în sarcină

Suplimentarea acidului folic este importantă și
necesară înaintea și în timpul sarcinii (mai ales
în săptămâna a 2-a și a 8-a, când se formează
embrionul și apar primordiile organelor) și în
perioada alaptării.
Deoarece majoritatea femeilor au confirmarea
sarcinii abia în luna a 2-a, respectiv în
săptămânile 6-8, femeile aflate la vârstă fertilă
sunt sfătuite să înceapă deja să suplimenteze
acidul folic atunci când își planifică o sarcină,
respectiv cu 1-2 luni înainte.
Lipsa acidului folic în timpul sarcinii determină
malformații congenitale la fât (spina bifidaînchiderea incompletă a măduvei spinării și a
coloanei vertebrale, anencefalie, encefalocel).
Studiile au arătat că administrarea în cantitate
suficientă de acid folic, zilnic, înainte de
momentul concepției și în primele luni de
sarcină, conduce la o scădere a riscului de
defect neural sever (spina bifida) până la 70%.
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Acidul folic este esențial pentru formarea
normală a sângelui și previne anemia prin
deficit de folați la făt, cât și la mamă, anemie
care are manifestări neurologice.
Doza recomandată în timpul sarcinii este de
400-800 µg acid folic pe zi.
Necesarul trebuie acoperit zilnic. Un aport
excesiv de acid folic este urmat de creșterea
eliminării urinare.
Acidul folic se administrează întotdeauna
împreună cu vitamina B12, pentru un efect
terapeutic optim.

Vitamina D - necesară pentru sănătatea
mamei și a fătului

Deficitul de vitamina D a fost asociat cu efecte
negative neonatale și în copilărie (rahitism în
cazul deficitului sever). Obezitatea anterioară
sarcinii este asociată cu o incidența crescută
a deficitului de vitamina D matern și neonatal.
Suplimentarea de vitamina D în sarcină a

redus incidenta wheezing-ului în copilărie și a
redus diabetul de tip I la copii. În prezent, se
recomandă suplimentarea de rutină a vitaminei
D la toate femeile însărcinate cu 5 μg până la 10
μg /zi, iar în caz de deficit, dozele necesare sunt
recomandate de specialist.

Vitamina A - periculoasă atât în deficit cât
și în exces

Lipsa Vitaminei A în sarcină conduce la
insuficiență vizuală și întârzieri de creștere fetală.
Excesul de Vitamina A în sarcina >10 000 UI
de retinol (respectiv 3 mg pe zi) poate genera
defecte congenitale. Femeile gravide nu trebuie
să depășească 6.000 UI de vitamina A pe zi, iar
cele care alaptează 8.000 UI pe zi. La supradozajul
de vitamina A se poate ajunge prin administrarea
excesiva a suplimentelor alimentare, în asociere
cu o dietă bogată în betacaroten (morcovi,
broccoli, dovleac, spanac etc.).

Fierul și anemia în sarcină

Fierul este indispensabil pentru sinteza
hemoglobinei și formarea globulelor roșii.
Anemia mamei cauzată de deficitul de fier are
consecințe negative asupra evoluției sarcinii
și a dezvoltării fătului, crescând riscul de
prematuritate și de greutate mică la naștere.
Fierul se monitorizează atent prin analize de
laborator și se suplimentează la nevoie, pentru
prevenirea apariției anemiei la mamă și la
bebeluș.
Rezervele de fier normale ale mamei se
epuizează la sfârșitul trimestrului al II-lea
de sarcină, de aceea o alimentație bogată
în fier (vegetale cu frunze verzi, nuci, alune,

fructe uscate) este absolut necesar și poate fi
suficient în primele două trimestre de sarcină.
În schimb, în trimestrul al III-lea, este necesară
suplimentarea fierului în majoritatea cazurilor.

Vitamina C în sarcină poate fi asigurată
prin alimentație

Este o vitamină cu rol important antioxidant
și imunostimulent. Necesarul zilnic în sarcină
poate fi acoperit prin consumul de fructe
proaspete (mere, citrice), fructe uscate
(măceșe, fructe de pădure) și legume (ardei
roșu, broccoli, tomate, varză).

Calciul necesar pentru dezvoltarea
scheletului

Calciul în sarcină este important în special
pentru dezvoltarea normală a scheletului.
Alimentele precum lactatele, legumele cu
frunze vezi, semințele de susan, nucile sau
sardinele sunt surse naturale bogate în calciu.

Consumul de hrană în sarcina trebuie să
crească doar cu 10%

În perioada de sarcină și alăptare, necesarul
de vitamine și minerale este crescut cu până la
50% pentru unele dintre acestea, însă mămica
nu trebuie să consume hrană cât pentru două
persoane, ci doar cu 10% mai mult decât înaintea
sarcinii și să se concentreze pe diversitatea și
calitatea alimentelor. Este esențial ca hrana să
fie sănătoasă, cât mai diversificată și echilibrată.
Hrana sănătoasă înseamnă alimente naturale,
integrale, nemodificate genetic, neprocesate,
nerafinate și fără aditivi alimentari.

Optați pentru o hrană sănătoasă. Alegeți vitamine și minerale din surse organice

Este ideal ca în perioada sarcinii toți nutrienții necesari mamei și fătului să provină din hrană. Dacă
suplimentarea unor micronutrienți este necesară, sunt recomandate produsele provenind din surse
organice. Studiile științifice au evidențiat beneficii mai mari pentru organism în cazul vitaminelor și
mineralelor care provin din sursele naturale (vegetale sau animale).

Studii recente recomandă suplimentarea de rutină doar a vitaminei D și acidului folic în sarcină

Studiile europene recente care au analizat necesitatea suplimentelor dietetice în timpul sarcinii au
concluzionat că alimentația sănătoasă și echilibrată, însoțită de suplimentarea zilnică a 400 µg acid
folic și 10 µg Vitamina D asigură sănătatea și protecția suficientă pentru mamă și făt, în majoritatea
situațiilor. Suplimentarea de rutină a vitaminei A în sarcină nu este recomandată.
Administrarea de rutină de multivitamine, minerale sau micronutrienți nu este necesară, ci
se suplimentează doar la nevoie, în cazul deficitului constatat prin investigații specifice și la
recomandarea medicului.
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Când trebuie să
mergem la dentist?
Profilaxia dentară începe în copilărie și
trebuie continuată toată viața

Profilaxia dentară presupune efectuarea de
controale stomatologice de rutină și o igienă
orală zilnica corectă.
Profilaxia dentară trebuie să înceapă în
copilărie, odată cu apariția primilor dinți și
trebuie continuată toată viața.
Toate persoanele ar trebui să meargă la stomatolog
de ori 2 ori pe an pentru a verifica sănătatea orală.
Nu așteptați ca durerea să vă trimită la dentist!

Sfaturi pentru dinți sănătoși

Periați minuțios și corect dinții, timp de cel puțin
două minute, de două ori pe zi. Periați dinții la
30 de minute după masa principală sau gustare
pentru a evita atacul acid asupra dinților.
Utilizați ața dentară, periuța interdentară și apa
de gură. Nu uitați să periați și limba. Schimbați
periuța de dinți la fiecare 3 luni.

Controlul stomatologic la nevoie sau în urgență

În afara controalelor de rutină, trebuie
întotdeauna să discutați cu medicul dentist ori
de câte ori considerați că aveți probleme cu
gingiile sau cu dinții sau dacă observați orice
modificare în sănătatea orală.
Semne care indică probleme de sănătate orală
și pentru care trebuie să vă adresați medicului
stomatolog:
• Dureri dentare, abcese dentare, sensibilitate
dentară la cald sau rece
• Urme de sânge pe dinți după periaj, leziuni bucale
• Retragerea gingiilor; modificări de culoare a gingiilor
• Respirație urât mirositoare

Cine trebuie să meargă mai des
la stomatolog?

Anumite categorii de persoane trebuie să
acorde o atenție sporită sănătății orale și să se
adreseze mai des medicului stomatolog:
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• Fumătorii
• Femeile care doresc să rămână însărcinate,
femeile însărcinate
• Persoanele care suferă de diabet, osteoporoză,
afecțiuni cardiovasculare
Femeile care doresc să rămână însărcinate trebuie
să rezolve înaintea sarcinii eventualele probleme
dentare (rezolvarea cariilor, extracții dentare etc.).
Atenție! În perioada tratamentelor stomatologice,
femeile care doresc să rămână însărcinate trebuie să
evite antiinflamatoarele, deoarece pot inhiba ovulația.
Persoanele diabetice și fumătorii au risc
crescut de boală parodontală și trebuie să
verifice mai des sănătatea orală.
Persoanele cu osteoporoză trebuie să anunțe
stomatologul dacă urmează tratament cu
bifosfonați înaintea oricărei proceduri care
implică maxilarul (implant dentar, extracții).
Aceste medicamente pot avea ca reacție
adversă osteonecroza mandibulară.
Înainte de efectuarea implantului, tratamentul
cu bifosfonați se întrerupe pentru o perioadă
recomandată de medic.

Bolile de inimă pot să înceapă
în cavitatea bucală!

Boala gingivală este o afecțiune inflamatorie
cauzată de bacterii, infecția și inflamația pot
evolua zeci de ani.
Inflamația este firul ce leagă fiziopatologic
periodontita,
ateroscleroza
și
boala
cardiovasculară. S-a observat conexiunea cu
bolile cardiovasculare la pacienți cu dinți lipsă,
infecții bucale și respirație urât mirositoare.
Verificați-vă sănătatea orală de minimum două
ori pe an. Bolile de inimă pot să înceapă în
cavitatea bucală!
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie

Ai un nou motiv
să zâmbești!

Vino în farmaciile Alphega și, la orice achiziție
de supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs cosmetic,
vei primi o periuță de dinți personalizată Alphega!
Zâmbeşte, nimic nu te opreşte!

www.alphega-farmacie.ro
Ofertă valabilă în perioada 2 decembrie 2016 - 15 ianuarie 2017, în limita stocului disponibil.
Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.
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Durerile de cap
- în rândul adolescenților

Un studiu efectuat în regiunea Pomerania (Germania) de Societatea
Germană de Studiere a Durerilor de Cap și Migrenelor a arătat că una din
două fete și un sfert din băieții cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani suferă
de dureri de cap în mod repetat. Calitatea vieții celor care suferă de aceste
dureri este puternic afectată. Medicii sunt însă și mai îngrijorați de faptul
că doar 1 din 4 dintre cei care suferă în mod repetat de dureri de cap
apelează la un consult medical, iar 60% dintre aceștia își tratează singuri
durerile sau le sunt administrate medicamente de către părinți.
Fetele, mai afectate decât baieții

Atunci când tinerii se plâng în mod repetat
de dureri de cap, pentru părinți ar trebui să
reprezinte un semnal de alarmă. Fetele sunt
mai des afectate de astfel de dureri decât băieții.
Motivul pentru care numărul fetelor afectate de
dureri de cap este dublu față de cel al băieților,
nu poate fi explicat deocamdată.
Poate că fetele conștientizează mai mult durerile
sau suferă mai accentuat de influența unor
factori precum stresul. Inclusiv modificările
hormonale pe care le implică debutul pubertății
ar putea juca un rol în acest sens.

Calitatea vieții este afectată

Tinerii care suferă de dureri de cap, în special
dacă acestea se repetă, sunt afectați la nivel
general. Organismul, psihicul și încrederea în
sine pot fi puternic afectate de astfel de dureri,
care pot crea probleme atât în viața școlară, cât
și în cea personală și familială.

Tratarea durerilor cu seriozitate

Aspectul de care specialiștii se îngrijorează
cel mai tare este folosirea necontrolată a
medicamentelor. Numai unul din patru tineri cere
sfatul medicului pentru un consult al durerilor de
cap și doar 3% se adresează unui neurolog sau
unui specialist în dureri de cap. Peste jumătate
dintre băieți și peste 60% din fete se tratează
singuri. La întrebarea cu privire la medicamentele
cu care își tratează durerile de cap, adolescenții
le-au numit pe cele care se eliberează fără rețetă
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cum ar fi paracetamol, aspirină și ibuprofen,
dar și metamizol, pentru eliberarea căruia este
obligatorie rețeta din partea unui medic.
Specialiștii susțin importantă stabilirea din timp a
unor strategii, pentru a evita cronicizarea durerilor.
Un chestionar desfășurat în rândul pacienților
care suferă de dureri cronice a demonstrat faptul
ca 60-70 % dintre aceștia suferă de dureri de cap
încă din anii adolescenței, fără însa a le trata cu
seriozitatea pe care o merită.

Stilul de viață

Muzică, jocuri pe calculator, alcool. Pentru a
dezvolta din timp o strategie de combatere a
durerilor de cap, experții germani i-au chestionat
pe participanți în legătură cu situațiile de viață
asociate durerilor de cap.
Concluzie: frecvența cea mai mare de dureri de
cap în rândul adolescenților este în rândul celor
care suferă și de dureri de spate.
Iată câțiva dintre factorii de risc care se numără
printre cele mai îndrăgite stiluri de viață în
rândul adolescenților:
• Consum de muzică de peste o oră pe zi
• Consum de jocuri pe calculator de peste o oră pe zi
• Consum de peste două pahare cu alcool pe
săptămână
Aceste riscuri joacă un rol important deoarece
adolescenții care s-au regăsit în aceste
activități, suferă mai des de dureri de cap. Riscul
durerilor de cap nu pare să fie influențat de
timpul petrecut în fața televizorului, de sportul
și activitățile petrecute în aer liber.

FAMILIE

Boala Alzheimer
- inamicul neiertător al memoriei

După atacurile cerebrale, alzheimerul se situează pe locul doi în
clasamentul disfuncțiilor cerebrale majore înregistrate la vârsta a treia.
Boala care poartă numele neurologului Alois Alzheimer (1864–1915) este
o formă de deteriorare a capacităților mentale, care se instalează odată cu
înaintarea în vârstă. Conform Societății Române de Alzheimer, anual sunt
diagnosticate 4,6 milioane de cazuri noi, adică un caz la fiecare 7 secunde.
Se estimează că în jur de 5% din persoanele de
peste 60 de ani și 20% din persoanele de peste
80 de ani suferă de boala Alzheimer.

Cum apare boala?

Oamenii de știință nu cunosc încă exact toate
mecanismele care conduc la apariția acestei
boli, însă știu că în creier se produc depuneri
de proteine, așa numitele amiloide. Cercetate
sub microscop, acestea au aspectul unor fibre
de mici dimensiuni (fibrile) sau formațiuni
sferice (plăci). Aceste depuneri par să stopeze
schimbul de informații dintre celulele nervoase,
care după un timp mor. În cazurile izolate în
care sunt afectați cei tineri, apariția timpurie
a amiloidelor în creier este determinată de un
defect genetic.

Care sunt simptomele bolii?

Capacitatea cerebrală se reduce treptat,
prin disfuncții în ceea ce privește memoria
pe termen scurt și concentrarea, mai târziu
aparând chiar și tulburarea vorbirii. Pacienții
sunt dezorientați, speriați, neliniștiți sau
agresivi. În final, sunt dependenți complet de
îngrijirea din partea altei persoane, nu mai dețin
controlul asupra funcțiilor corpului, nu mai pot
vorbi și devin imobilizați la pat.

Cum este stabilit diagnosticul?

În practică, este foarte importantă detectarea
bolii cât mai devreme posibil, pentru a
putea influența pozitiv evoluția acesteia.
Punctul central îl ocupă anamneza (istoria
medicală) a pacientului. Pe lângă aceasta, se
desfășoară și alte examinări - analize de sânge,
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electrocardiogramă pentru evaluarea funcției
cardiace și examinarea funcționării plămânilor.
Metodele mai noi, cum ar fi tomografia de
emisie cu foton unic (SPECT) și tomografia cu
emisie de pozitroni (PET) garantează un grad de
precizie mai mare, însă au și un preț pe măsură.

Ce tratamente există? Prezent și viitor.

În prezent, tratamentul bolii Alzheimer
presupune administrarea de inhibitori ai
colinesterazei și de memantină. Inhibitorii
colinesterazei
îmbunătățesc
performanța
creierului. Modul de acționare este însă
individual și foarte diferit și de regulă nu
durează mai mult de 12 luni. Memantina ajută la
îmbunătățirea capacităților cognitive și a celor
de zi cu zi. Un studiu recent arată că memantina
este eficientă și în tratarea dereglărilor
comportamentale asociate demenței, cum ar
fi oscilațiile de stări și neliniște. Și preparatele
din plante, în special cele cu extract de Ginko
Biloba, sprijină capacitatea mentală.
Oamenii de știință din cadrul Universității din
Berlin au realizat în aprilie 2007 un progres
important în cercetarea bolii Alzheimer,
descoperind modul în care poate fi stopată
formarea peptidelor beta amiloid, care cauzează
boala. Experimentele desfășurate în laborator
au demonstrat că formarea substanței toxice
poate fi evitată prin modificarea descompunerii
proteinei precursoare, prin care să rezulte
forme mai scurte, care nu mai sunt toxice.
Peptida rezultă în continuare și pe această cale,
însă în cantități semnificativ mai mici.

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega
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Exerciții de
relaxare înaintea
somnului
‘‘Somnul este la fel de important pentru om, precum trasul cheiței pentru
ceas.’’ Câtă dreptate a avut Arthur Schopenhauer cu această expresie, care
poate fi confirmată de 30% dintre persoanele din Europa care suferă de
tulburări ale somnului. Cum este însă un somn sănătos? Un adult petrece
în medie 7-8 ore pe zi dormind. Seniorii, chiar mai puțin, în jur de 5 - 6 ore.
În decursul unui somn obișnuit, profunzimea somnului crește puternic
imediat după momentul adormirii, apoi scade și ajunge spre dimineață la
o constantă medie.
Simptome și cauze

Cauzele tulburărilor de somn sunt foarte diferite:
grijile legate de familie, cele profesionale,
problemele și chiar și depresiile sunt cele
care nu ne lasă să adormim. Anumite boli cum
ar fi infecțiile cronice ale ficatului și durerile
fizice împiedică și ele somnul lin și sănătos.
Exista diferite tulburări de somn, cuprinse
sub denumirea generală de „insomnie”.
Majoritatea pot fi clasificate în tulburări de
somn la adormire, atunci când nu reușim să
adormim după o jumătate de oră. Cealaltă
cauză principală o reprezintă incapacitatea de
menținere a somnului, atunci când după ce ne
trezim în toiul nopții, trece peste o jumătate de
oră înainte de a reuși să adormim la loc. Vorbim
despre o tulburare de somn reală atunci când
problemele se mențin pentru o perioadă mai
lungă de trei săptămâni, iar cea de-a doua zi
este marcată de o stare de oboseală și epuizare.
În această situație se recomandă consultarea
unui medic și stabilirea cauzelor.

Exerciții simple de relaxare înaintea
somnului

Așezați-vă pe spate, eventual fără pernă. Așezațivă cât mai comod, fără a vă simți restrânși de o

18

plapumă grea de exemplu. Așezați o mână pe
piept și cealaltă pe abdomen, sub buric. Inspirați
și expirați încet, încercând să vă eliberați de
gânduri. Concentrați-vă asupra respirației,
conștientizând-o. Gândurile se răresc, respirația
devine mai profundă și mai liniștită.
Cei care sunt foarte tensionați pot încerca
acest exercițiu de yoga:
Stați cu capul așezat pe sol, brațele pe lângă corp
și palmele orientate în sus. Picioarele întinse și
ușor deschise cu vârfurile orientate în exterior.
Închideți ochii și încercați să relaxați pe rând fiecare
parte a corpului. Cel mai indicat este sa începeți
cu picioarele. Mențineți o respirație regulată.
Permiteți gândurilor să vă cuprindă și să treacă,
până când dispar. Conștientizați ritmul respirației.
Toate tensiunile se descarcă în sol.
Imaginați-vă o scară cu 10 trepte pe care le
coborați pe rând. Rămâneți nemiscat pe fiecare
treaptă timp de câteva secunde, imaginându-vă
cum vă relaxați din ce în ce mai mult cu fiecare
etapă. Odată ajunși la treapta cu numărul 10,
gradul de relaxare este semnificativ. Mențineți
această poziție înainte de a vă întinde. Cu puțin
noroc însă, veți adormi înainte de a vă întinde!

5%

Reducerea ta

exclusiv în farmaciile
Alphega
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Dependența
de tutun
Fumatul reprezintă cea mai importantă cauză de îmbolnăvire care ar putea
fi evitată - fiecare țigară fumată scurtează viața fumătorului cu aproximativ
5 minute. Fumătorii înrăiți trăiesc de regulă cu 12 ani mai puțin decât media
speranței de viață. Fumatul regulat creează dependență fizică și psihică.
Motive întemeiate pentru a vă lăsa de fumat

• Abstinența de tutun îmbunătățește calitatea
vieții și starea de sănătate, chiar și după decenii
întregi de consum de tutun!
• Daunele provocate la nivelul sistemului
vascular se normalizează chiar și în cazul în care
renunțați la tutun după ani întregi de consum
de tutun! După 5 ani, riscul unui infarct este
la același nivel ca și în cazul unui nefumător.
După 10 ani, riscul de cancer pulmonar este la
aceeași valoare ca și în cazul unui nefumator.
Aveți două metode la dispoziție pentru a vă
lăsa de fumat:
• Prima metodă constă în oprirea
imediată și înregistrează un succes
deosebit dacă în spatele ei se
ascunde o motivație puternică
de renunțare la fumat.
• A doua metodă este cea
a reducției, care constă
în reducerea progresivă a
numarului de țigări fumate
zilnic.
Depășirea
viciului
este mai dificilă prin această
metodă, deoarece deprinderea altor
comportamente este îngreunată.

Sfaturi practice

• Alegeți un termen.
• Renunțați la scrumiera din mașină.
• Informați-vă prietenii, cunoscuții și rudele în legătură
cu planul dumneavoastră de a renunța la fumat
• Pariați că veți trece cu bine de această încercare.
• Alegeți sortimente de țigări care nu vă plac
• Renunțați la “rezervele de țigări”
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• Renunțați la toate obiectele în legătură cu fumatul.
• Informați-vă prietenii și colegii în legătură
cu succesul dumneavoastră. Vă va ajuta la
stabilizarea noului statut.
• Vă puteți recompensa pentru succesul obținut.

Ajutor din farmacii

Există diferite metode care vă pot ajuta să vă
lăsați de fumat. Combinarea autocontrolului
și a acestor mijloace adjuvante s-a dovedit în
practică a fi cea mai promițătoare.
• Plasturele cu nicotină
Pentru fumătorii cu un consum regulat
de tutun se recomandă plasturele
cu nicotină. Prin plasture, nicotina
este eliberată permanent în
organism. Dupa 8 -12 săptămâni
de purtare a plasturelui se
poate trece la o doză de nicotină
mai mică.
• Guma cu nicotină
Pentru fumătorii “oscilanți” sau
cei care fumează numai în anumite
situații, guma de mestecat cu nicotină
poate reprezenta o alternativă. În fiecare
oră, respectiv la nevoie, se va mesteca o gumă
cu nicotină. După aprox. 4 săptămâni, numarul
gumelor consumate într-o zi va trebui scăzut până
când se va putea renunța definitiv la acestea.
• Tablete
Există și posibilitatea administrării de tablete.
Spre deosebire de guma de mestecat și de
plasture, tabletele nu conțin nicotină. Toate
măsurile vor avea succes pe termen lung cu o
singură condiție: voința dumneavoastră!

FAMILIE

Glosodinia
Senzatia de arsură a cavității bucale apare în
special în rândul femeilor și este localizată,
de regulă, pe părțile laterale sau în vârful
limbii. Este însoțită adesea de uscarea gurii,
tulburări ale simțului gustativ și de o senzație de
amorțeală a gurii.
Cauzele glosodiniei

În spatele senzației de arsură a cavității
bucale se pot ascunde diverse cauze: afecțiuni
ale cavității bucale, ale dinților (cariile), ale
mucoasei bucale sau gingiei sau protezele
dentare montate necorespunzător. Glosodinia
poate fi provocată și de contactul cu un aliment
împotriva căruia există o alergie (ex: ciuperci).
Senzația de arsură a limbii poate fi provocată
de o afecțiune internă sau de o tulburare a
sistemului nervos. Printre cauzele posibile
se numără și diabetul, afecțiunile glandei
tiroidiene, tulburări ale aparatului digestiv,
scleroza multiplă și neuropatiile.

Inflamația limbii - glosita

Atunci când limba este inflamată, devine roșie și
dureroasă, apar modificări ale gustului și sunt
prezente diverse leziuni, depozite, amprente
dentare, etc. Tratamentul este ales în funcție de
cauzele depistate.
Inflamația limbii poate fi cauzată de reacții
alergice la anumite medicamente sau alimente,
traumatisme produse de aparatele dentare,
boli imunitare, deficitul de fier, lipsa salivei
care menține umiditatea și sănătatea limbii
(xerostomie). Amprentele dinților pe limbă
pot să apară ca urmare a hipofuncției glandei
tiroide sau să semnaleze probleme la nivel
gastro-intestinal.
Atunci când limba se inflamează spontan și
foarte puternic și este însoțită de dificultăți de
respirație sau umflarea feței, cauzele ar putea
fi o alergie iar consecințele pot fi fatale. Întrun astfel de caz, se recomandă apelarea la
serviciile medicale de urgență.
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Infecțiile limbii

Cea mai freventă infecție la nivelul limbii este
infecția cu Candida albicans. Candidoza orală
se recunoaște prin depozitele albicioase pe
limbă, pe mucoasa obrajilor și a palatului, gust
neplăcut și senzație de arsură la nivelul gurii
și gâtului. Această afecțiune este favorizată
de abuzul de antibiotice, uscăciunea mucoasei
bucale (xerostomia), igiena orală precară,
protezele dentare, diabet zaharat, infecții
severe în organism. Candidoza orală trebuie
tratată cu seriozitate. Aceasta este un semn al
scăderii imunității genenerale a organismului
și totodată un factor de risc pentru apariția
cancerului cavității bucale.
Infecțiile virale ale cavității bucale (herpesul
oral) pot contribui și ele la inflamația și durerea
de la nivelul limbii.

Afte pe limbă

Pustulele care pot apărea pe suprafața limbii
se numesc afte și indica prezența unei leziuni
a mucoasei. De regulă, acestea se vindecă de la
sine în câteva zile. Aftele au o culoare lăptoasă
și sunt încadrate de o margine roșie. Pentru
a alina simptomele, se recomandă creme
analgezice și solutii dezinfectante orale. Aftele
pe limbă pot indica și probleme gastrice, alergii
sau slăbirea sistemului imunitar.

Curățarea limbii

Curățarea limbii face parte din igiena orală
zilnică. Limba trebuie curățată regulat cu o
periuță de dinți foarte moale sau o racletă
specială pentru curățarea limbii. Sensul
efectuării acesteia este întotdeauna din spate
în față.

FAMILIE

Cum vă
puteți
bucura
de iarnă
alături
de cei
mici?
Iarna înseamnă bucuria
primilor fulgi de zăpadă, a
brumei și a mersului la săniuș
alături de părinți. Iarna poate fi
plină de noi aventuri pentru cei mici.
Vă oferim câteva sfaturi pentru a vă
putea bucura de timpul petrecut afară
în ciuda frigului și a vântului.
Straturi de haine

Aplicarea mai multor straturi de haine este
recomandată în sezonul rece, atât pentru
exterior cât și în interior, iar atunci când ieșiți
trebuie doar să mai îmbrăcați un costum de
iarnă. Îmbrăcarea în mai multe straturi are
avantajul de a forma aer cald între diferitele
haine, menținând în același timp libertatea de
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mișcare pentru cei mici. Atunci când ei se încălzesc,
puteți să le dați repede jos unul din straturi.
Astfel, celor mici le va fi cald, fără însă a
transpira. Pentru a ști dacă bebelușilor le este
prea cald sau dacă transpiră, se recomandă
verificarea cefei. Dacă pielea este uscată și
caldă, înseamnă ca totul este în regulă. Mâinile
și picioarele vă pot induce în eroare - sugarii au
deseori degetele reci, fără însă să le fie frig.

Menținerea căldurii organismului

Capul bebelușului este relativ mare în relație
cu restul organismului. Astfel, dacă nu este
acoperit, temperatura întregului organism poate
să scadă rapid. Bebelușii ar trebuie să poarte o
căciuliță subțire de mătase de sau bumbac chiar
și în interior, în încăperile reci. Atenție însă la
material, acesta nu ar trebui să zgârie, altfel cel
mic va încerca sa o dea jos. Dacă pielea celui mic
este deosebit de sensibilă, puteți aplica mai întâi
o batistă subțire de bumbac.
Mănușile constituie un accesoriu foarte important
în sezonul rece. Cele fără degete, realizate din blană
sau alte materiale sunt foarte indicate. Dacă
cei mici sunt purtați încă în cărucior,
acesta trebuie protejat împotriva
frigului, în special în partea de jos.
Puteți apela la un strat izolator
sau la o blană de miel așezată
sub saltea și o pătură deasupra.
În magazinele specializate,
veți găsi un înveliș de plastic
special pentru protejarea
căruciorului împotriva ploii și a
zăpezii.

Ieșim sau nu din casă în timpul
iernii?

Pentru bebeluși se aplică următoarea
regulă: dacă vremea este rece, însă fără
precipitații, se recomandă plimbările afară.
Dacă însă temperaturile sunt mai mici de -10
grade, cel mai indicat ar fi să rămâneti în casă.
Atenție la fronturile de aer rece din depresiuni
(aerul rece este mai greu decât cel cald), unde
diferențele de temperatură pot să depășească 5
grade Celsius.
Pe cei mici, care încep deja să meargă de-a
bușilea, îi puteți proteja cu o pereche de ciorapi,
pantaloni sau chiar cu o pătura moale. În plus, îi
puteți ajuta să își întărească sistemul imunitar
printr-o alimentație plină de vitamine și multă
mișcare în natură. Veți depăși astfel mai ușor
sezonul rece.

FAMILIE

Cum putem crește
încrederea copiilor
în sine?
Toți părinții își doresc copii puternici, încrezători în forțele proprii, care
să își exprime dorințele fără teamă, pregătiți să treacă prin viață cu ochii
deschiși. Pentru ca un copil să ajungă o persoană încrezătoare în sine,
are nevoie de multă tandrețe, atenție, sprijin și stimulare. Pentru ca el să
crească bucuros și încrezător, are nevoie să simtă afecțiunea părinților.
Sprijiniți-vă copilul și aveți încredere în el. Dați-i sentimentul că este
valoros și unic – creșteți-i încrederea în sine. Pe lângă părinți, profesorii,
pedagogii, rudele și prietenii pot influența pozitiv dezvoltarea copilului.
Nu uitați să îi laudați

Lauda și recunoașterea sunt importante. Subliniați
și lăudați micile succese și folosiți eșecurile ca
posibilități de a învăța ceva din ele. În locul emiterii
de păreri asupra persoanei, părinții ar trebui să se
exprime în legătură cu comportamentul celui mic.
Așadar, evitați să îi spuneți celui mic “ești rău” și
încercați mai bine următoarea exprimare “nu este
în ordine să îți arunci jucăria pe jos”.
În același timp, părinții trebuie să evite
protejarea în exces a celor mici. Acordațile spatiu pentru a-și putea dezvolta propria
creativitate și experiență. Doar prin joacă,
cercetare și miscare, cel mic va putea învăța și
trăi primele succese.

Acceptați părerile diferite

Fiecare copil trebuie să învețe să își susțină
propria opinie și să facă față părerilor opuse
– este o modalitate de creștere a încrederii în
sine. Părinții trebuie să accepte părerea celor
mici și să le permită să participe la deciziile
din familie. În același timp, cei mici trebuie
să învețe să accepte regulile. Un copil căruia
îi sunt îndeplinite toate dorințele nu va învăța
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niciodată ce înseamnă renunțarea. Acest deficit
în evoluție va conduce la o toleranță redusă,
la frustrare și va avea dezavantaje majore mai
tarziu. Persoanele cu o toleranță redusă la
frustrare sunt mai predispuse dependențelor, în
comparație cu cei care au fost deprinși de mici
să renunțe din când în când.

Nu renunțați

Părinții trebuie să fie mereu conștienți că
reprezintă principalele modele pentru copiii lor.
Cei care petrec ore întregi în fața televizorului
vor fi mai puțin credibili atunci când le vor
interzice celor mici să își petreacă timpul în
același mod. Cea mai importantă este forța
propriului exemplu. Același model se aplică și
consumului de alcool, spre exemplu.
Modul în care părinții reușesc să soluționeze
conflictele dintre ei va influența decisiv
comportamentul de mai târziu al copilului. Nu
renunțați prea repede atunci când fiica sau fiul
dumneavoastră nu se încumetă la o anumită
acțiune. Aveți răbdare atunci când, de exemplu,
le este frică să sară în apă.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu alături de tine!
Administrator și Farmacist diriginte Daniela Balea, Farmaciile Gențiana
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Încă din copilărie, probabil ca mulți copii, visam
să fiu medic. Scurta experiență ca practicant al
unui liceu sanitar m-a făcut să realizez că nu
aceasta era adevărata mea menire, așa încât
farmacia a devenit prima opțiune. Bineînțeles
că, înainte de a lua acea decizie, a trebuit să
descopăr importanța profesiei de farmacist și să
înteleg că această alegere nu înseamnă sa-mi
cobor ștafeta ci dimpotrivă, să aleg ceea ce mi
se potrivește mai bine. A fi farmacist înseamnă
în primul rând să iubești să asculți oamenii, să
ai răbdare și înțelegere pentru a putea să le afli
nevoile, iar apoi, ca un bun profesionist, să le
oferi cele mai bune soluții pentru acestea.

Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.

Dragostea pentru profesia de farmacist mi-a
fost inspirată în primul rând de profesorii
mei din cadrul UMF Cluj-Napoca, absolvind
facultatea de farmacie în anul 1999. Nu aș fi
putut să nu amintesc de ei deoarece consider
că acolo a început totul. Timp de doi ani am
experimentat munca de farmacist într-o
farmacie independentă, cum din fericire erau
majoritatea la acel moment, iar începând cu
anul 2001 am preluat activitatea unei mici
farmacii din mediul rural, urmând ca în anii
viitori, datorită necesității existenței unei
farmacii și în satele alaturate, să deschid încă
6 puncte de lucru.
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Care consideraţi că este rolul unui
farmacist într-o comunitate? Cum
contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?

Rolul farmacistului într-o comunitate este unul
vital. De ce spun asta? Trăim în “secolul vitezei”,
în care timpul devine din ce în ce mai limitat,
iar teama de medic nu a dispărut încă, așa că
farmacistul este cel care are de cele mai multe
ori primul contact cu pacientul. Astfel, pacientul
își rezolvă primele probleme legate de sănătate
la acest nivel. Prin apropierea de pacienții
noștri, reușim să-i ajutăm să conștientizeze
necesitatea unui consult medical pe care îl evită
de mult timp din diverse motive.
De asemenea, îi ajutăm să înțeleagă importanța
unui tratament urmat corect și le explicăm
cum pot face ca acest lucru să fie mai ușor
prin respectarea dozelor și a programului
de administrare. Un rol extrem de important
este și acela de diminuare a fenomenului de
automedicație, prin explicarea riscurilor la
care se expun când fac acest lucru, precum și
îndrumarea spre un stil de viață sănătos și o
educație sanitară sănătoasă în scopul creșterii
fenomenului de prevenție.
Dar, probabil înainte de toate acestea,
farmacistul este omul care oferă încredere,
speranță și optimism astfel încât pacientul să își
poată deschide sufletul, un lucru atât de necesar
pentru o bună comunicare. În absența acestei
comunicări, găsirea celor mai bune soluții ar fi
imposibilă.

Care este, din punctul dumneavoastră
de vedere, „reţeta de succes” a unei
farmacii?

Apropierea față de pacient, ascultarea și
înțelegerea nevoilor acestuia sunt primii pași
pentru a fi un farmacist de succes. Rețeta unui
farmacist de succes cuprinde, pe lângă calități
umane incontestabile, o pregătire profesională
continuă și toate acestea sunt lucruri care vin
de la sine atât timp cât munca pe care o facem
este cu pasiune și devotament.
În ce privește evaluarea farmaciei noastre,
rezultatele ei ar putea fi exprimate prin
zâmbetul cu care pacienții ne calcă pragul,
deschiderea și încrederea pe care ne-o acordă
în fiecare zi, iar dacă aceasta înseamnă că avem
succes, el se datorează în totalitate oamenilor
care ni l-au oferit.

Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi
să ne daţi câteva exemple?

De-a lungul timpului am încercat să facem ca
vizita pacienților noștri să fie cât mai plăcută,
relaxantă și sper că reușim acest lucru prin
rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
Pacienții nostri știu că aici găsesc mereu
oameni cu o înaltă pregătire profesională,
mereu dispuși să îi asculte, să le ofere cel mai
bun sfat și încredere.
În calitate de farmacist dar și de administrator
al farmaciei Gențiana, consider că motivele
pentru care pacienții revin în farmacia noastră
sunt foarte variate, dar toate acestea ar putea
fi surprinse în câteva cuvinte: locul unde
găsesc ceea ce au nevoie, atât prin varietatea
de produse parafarmaceutice și cosmetice pe
care le comercializăm, dar și prin serviciile de
măsurare a tensiunii și a glicemiei, încercăm să
rezolvăm și aceste nevoi mai puțin cunoscute
într-o farmacie din mediul rural.

Farmacistul
Alphega
reprezintă
farmacistul de familie. Puteţi să ne
descrieţi conceptul de „farmacist de
familie”?

Conceptul de “farmacist de familie” este
descrierea perfectă a unei farmacii din mediu
rural. Experiența celor 16 ani de relație
farmacist-pacient ne ajută atât pe noi, cât și pe
pacienți să avem încredere unii în alții și aceasta
consider că este baza oricărei comunicări.

De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră într-o astfel de
farmacie?
Timpul pe care pacientul îl are pentru o vizită la
farmacie este întotdeauna limitat, motiv pentru
care cunoașterea farmacistului de către pacient
și a pacientului de către farmacist va avea mereu
un rol extrem de important pentru a primi cele
mai potrivite sfaturi. În plus, profesionalismul și
implicarea personalului farmaciei nu face decât
să completeze o încredere câștigată în timp,
lucru pe care nu îl poate găsi nimeni într-un loc
pe care nu îl cunoaște.

Ce
s-a
schimbat
în
farmacia
dumneavoastră odată cu aderarea la
programul Alphega?

Pentru moment, consider că schimbările
sunt abia la început. Cu toate acestea, chiar
și schimbarile minore care au fost făcute au
fost deja sesizate de pacienții noștri, care
s-au bucurat alături de noi de o imagine mai
frumoasă, de un spațiu mai deschis și mai
aproape de pacient și de o vizibilitate mai bună
în exterior. Pacienții au apreciat schimbarea și
au considerat că este una oportună și potrivită
pentru farmacia lor.

O farmacie Alphega este o farmacie
aproape de pacienţi? Cum veţi fi mai
aproape de pacienţii dumneavoastră de
acum înainte?

În ce privește evoluția farmaciei Gențiana,
aceasta va fi cu siguranță, ca și până acum,
după nevoile pacienților, aproape de pacienți
și de nevoile lor. Prin aderarea la grupul de
farmacii Alphega, sperăm într-adevăr că
drumul spre obiectivul nostru comun să fie mai
ușor prin accesul la informații, printr-o mai
bună reprezentare în lumea farmaceutică, o
mai bună organizare și nu în ultimul timp prin
câștigarea de timp suplimentar pe care să-l
dedicăm pacienților noștri.

Aveți un mesaj
dumneavoastră?

pentru

pacienţii

În numele întregii echipe a farmaciei Gențiana,
vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă
asigurăm de întreaga noastră disponibilitate
la nevoile cu care vă confruntați în fiecare zi,
aceste nevoi fiind prioritare pentru întreaga
noastră echipă.
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AFECȚIUNI

De ce răceala nu
e totuna cu gripa?
Ce înseamnă răceală?

Prin răceală se descrie o boală virală, care se
manifestă prin guturai, tuse şi toate celelalte
simptome generale. Peste 200 de tipuri de viruşi
pot provoca o răceală, de aceea este posibil
să fim răciţi de mai multe ori, consecutiv, la
perioade scurte de timp.
Răcelile sunt mai frecvente în perioadele reci,
însă este posibil să apară şi răcelile de vară.
Infecţiile gripale adevărate, însă, sunt complet
diferite.

Cum se instalează gripa?

Gripa este cauzată de virusul influenza. Acest
virus este ordonat în 3 grupe, iar materialul lor
genetic este în continuă schimbare – de aceea,
persoanelor expuse li se recomandă vaccinarea
anuală împotriva gripei. Problema infecţiei
gripale este evoluţia bolii cu simptomele de
răceală tipice însă mult mai accentuate, care pot
afecta plămânii (pneumonia), inima (pericardită)
sau creierul (inflamarea ţesutului).

Cum se manifestă răceala și gripa?

Nas înfundat, simptom tipic pentru răceală
Nasul înfundat are o frecvență de 80% în cazurile
de răceală. De îndată ce răceala se extinde la
sinusurile parazanele, vorbim deja de sinuzită.
Răceala și gripa se manifestă inițial prin același
disconfort și aceleași simptome. Durerile în
gât, guturaiul, tusea și răgușeala sunt
simptome tipice. De cele mai multe
ori, ele sunt urmate de frisoane care
indică o creștere a temperaturii,
iar febra este însoțită de valuri
de frisoane. La acestea, se
adaugă durerile de cap și
de membre, durerile în gât,
starea generală de slăbiciune
și pierderea apetitului. Toate
acestea completează tabloul
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bolii. În cazul gripei propriu-zise, simptomele
și starea de disconfort sunt spontane și foarte
puternice, astfel încât persoana suferindă poate
numi exact momentul în care s-a declanșat
gripa.
Bolile care se declanșează cu guturai sau
lăcrimarea excesivă a ochilor sunt multiple,
spre exemplu, alergiile la polen sau praf. Prin
guturai, tuse, răgușeală, își face simțită prezența
și o altă grupă de boli – cele ale copilăriei: pojar,
oreion, rubeolă etc. După câteva zile, însă,
apar și iritațiile pe piele, simplificând astfel
diagnosticarea. În cazul îmbolnăvirilor repetate
sau de lungă durată în rândul copiilor, o cauză
posibilă ar putea fi și un defect imunologic
ereditar, însă, până la 6 răceli pe an în timpul
copilăriei nu constituie un motiv de îngrijorare.

Remedii tradiționale și rețete împotriva
răcelilor

În fiecare familie sunt transmise din generație în
generație rețetele și remediile împotriva răcelilor
și a gripei – fie că vorbim de ceaiul de ceapă al
mătușii sau de supa de pui pe care o mâncăm în
copilărie. În cazul durerilor de cap și de membre,
ajută de cele mai multe ori un analgezic sau un
produs farmaceutic împotriva răcelii. În cazul în
care simptomele se mențin pentru o perioadă
îndelungată, consultați un medic pentru a evita
orice complicații severe!

AFECȚIUNI

Tot ceea ce trebuie
să știi despre gripă
Gripa este o afecțiune acută a căilor respiratorii, manifestată prin tuse și
durere la înghițire. Semnele și simptomele generale sunt febra, cefaleea,
astenia fizică și durerile musculare. Responsabilă de producerea gripei
este infecția virală cu virusul gripal A, B sau C.
Din ce cauză poți avea o infecție gripală

O idee greșită a multor persoane este aceea
că frigul provoacă gripa. De fapt, nu neapărat
expunerea la frig este vinovată pentru gripă, ci
mai degrabă un sistem imunitar deficitar.

Cum se transmite

Virusul gripal se transmite extrem de ușor. Cea mai
răspândită cale este saliva eliminată prin respirație,
strănut sau tuse de către bolnavi sub formă de micro
picături (picături Flugge). Acestea conțin secreții cu
floră patogenă, inclusiv virusul gripal.
Așa se face că se pot cantona pe haine, pe
obiectele care ne înconjoară (clanța ușii, bancnote,
întrerupătoarele de lumină, obiecte de uz casnic),
dar pot fi localizate și pe mâna bolnavilor.

Ce complicații pot apărea

• Pneumonie gripală – cea mai severă
complicație, ce se manifestă sub forma unei
gripe acute care nu se remite, ci evoluează cu
febră persistentă, dispnee și cianoză;
• Pneumonie bacteriană secundară – pacienții
cu această complicație răspund la tratamentul
cu antibiotice;
• Agravarea bronșitei cronice și a astmului;
• Miocardita și pericardita;
• Sindromul Reye (complicație potențial mortală
care afectează creierul și ficatul ca urmare a
administrării de aspirină la o persoană cu gripă);
• Afecțiuni ale sistemului nervos: encefalita, mielita
transversă și Sindromul Guillain-Barre (apariția
atoniei musculare, dispariția reflexelor, apariția
paresteziilor localizate și chiar a paraliziilor).

Cum se tratează infecția cu virusul gripal

Pentru a evita eventualele complicații, cât și
pentru confortul propriu, tratamentul va fi unul
care să amelioreze simptomele. Medicamentele
recomandate sunt pe bază de paracetamol,
ibuprofen, ceaiuri, siropuri, împreună cu repaus
la pat.

Antibioticele nu te scapă de gripă!

Gripa este determinată de un virus și nu de
infecția cu o bacterie, iar antibioticele sunt
eficiente doar în lupta cu bacteriile. Concomitent
cu tratamentul medicamentos, se recomandă:
- odihnă (7-8 ore/noapte), oboseala slăbind sistemul
imunitar și favorizând apariția infecțiilor gripale;
- consumul mare de lichide (ceaiuri, supe);
- evitarea fumatului și a consumului de alcool.

Ce să faci să te ferești de gripă

• Vaccinează-te cu vaccinul antigripal.
• Evită aglomerația sau grupurile mari de
oameni.
• Aerul condiționat afectează mucoasa nazală
și favorizează înmulțirea unora dintre virusurile
care provoacă afecțiuni ale căilor respiratorii
superioare. Așadar, umidifică aerul folosind
recipiente cu apă pe care să le așezi apoi pe
calorifere.
• Aerisește camera în care lucrezi sau te
odihnești.
• Spală-te cât mai des pe mâini cu săpun pentru
a te apăra împotriva răspândirii virusurilor.
• Mănâncă multe fructe – mai ales citrice, deoarece
ele conțin o cantitate mare de vitamina C.
Mariana Socoliuc
Farmacist
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Micoza vaginală
Mâncărimi în zona intimă, scurgeri vaginale mai frecvente, senzația de
arsură în timpul micțiunii – trei din patru femei suferă cel puțin o dată în
viață de o infecție fungică a vaginului. Cauza în 80% din cazuri este infecția
cu o ciupercă numită Candida albicans. În vaginul sănătos, valoarea pHului este cuprinsă între 3,5 și 4,5. Motivul: lactobacilii prezenți în număr
mare produc acizi lactici care transformă mediul vaginal într-unul ”acid”
și care nu permit dezvoltarea potențialilor germeni. Astfel,în mod natural,
flora vaginală conține foarte puține ciuperci. Însă de îndată ce echilibrul
natural al florei vaginale este afectat de factori interni sau externi,
ciupercile respective se pot înmulti și duc la apariția primelor simptome.
Simptomele micozei vaginale

Scurgerile vaginale normale sunt transparente
uneori albe, aproape inodore, iar cantitatea
lor diferă în funcție de faza ciclului.
Chiar
înainte
de
ovulație,
scurgerile sunt mai apoase,
mai transparente, pe când în
fazele mai târzii ale ciclului,
acestea sunt mai albe.
Pentru infecția fungică
(candidoza) sunt specifice
scurgerile albe, cu un
miros specific drojdiei.

Cauzele micozei vaginale

Stresul,
igiena
genitală
exagerată,
dezechilibrul
hormonal (sarcină, menopauză,
administrarea
de
pilule
contraceptive), menstruația (din cauza
sângelui concentrat alcalin), sperma (alcalină),
tratamentele cu antibiotice și cortizon pot afecta
mediul sensibil al vaginului, fapt ce permite
ciupercii să se dezvolte. Uneori, însă mai rar,
agenții patogeni pot fi transmiși și prin contact
sexual.

Prevenție și tratament

Ciupercile se dezvoltă în condiții umede și
de căldură – de aceea, evitați îmbrăcămintea
strâmtă, umedă! Adoptați ținute cât mai lejere
și schimbați imediat lenjeria umedă. Tehnica
corectă de ștergere atunci când folosim
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toaleta (din față în spate, produsele parfumate,
săpunurile alcaline sau igiena exagerată pot
de asemenea să faciliteze apariția infecției
cu Candida albicans. Se recomandă
folosirea
pentru
igienă
a
preparatelor cu pH neutru. Nici
alimentația sănătoasă nu
trebuie ignorată, iaurturile
neîndulcite iîmbunătățind
atât flora intestinală cât si
cea vaginală.

Tratamentul
vaginale

micozei

Se recomandă apelarea la
un medic la prima apariție a
infecției, atunci când infecția nu
scade în intensitate după 3 zile de
tratament, când infecția continuă să
reapară (de peste 4 ori în 12 luni) sau când
scurgerile conțin sânge, au o culoare gălbuie,
verzuie sau un miros neplăcut și când există și
alte simptome, precum dureri abdominale sau
febră.

Medicamente pentru tratarea micozei
vaginale

Pentru tratarea micozelor se poate apela la așanumitele antimicotice, disponibile sub formă de
capsule vaginale și creme. Este foarte importantă
respectarea igienei în timpul și după vindecarea
infecției. Pentru menținerea echilibrului pH în
zona intimă, există produse speciale de îngrijire.
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Administrarea
corectă a
tratamentului
asigură
rezultate
optime

Dna Răceanu Elena este
farmacist manager al farmaciei
Hygeia din Galaţi.
A absolvit Universitatea de Farmacie
“Carol Davila“ din Bucureşti,
promoţia 1979.

Este cunoscut faptul că pacientul este cea mai importantă verigă în
obținerea succesului terapeutic. Chiar dacă prescripţia este corectă
atât din punct de vedere al conţinutului şi al formei, succesul terapeutic
depinde de modul de administrare şi de complianţa pacientului.
Noncomplianţa poate să apară ca urmare a
erorilor accidentale sau intenţionate:
•
abuzul
sau
omiterea
administrării
medicamentelor prescrise
• oprirea prematură a medicației prescrise
Noncomplianţa duce, în cel mai bun caz la
păstrarea condiţiei patologice a pacientului sau,
mai rău, la agravarea stării de sănătate, ceea
ce conduce la creşterea cheltuielilor pe pacient
sau, cel mai grav, la decesul acestuia. În acest
context, creşterea şi îmbunătăţirea complianţei
la tratament constituie un obiectiv important în
domeniul sănătăţii.
În
vederea îmbunătăţirii complianţei la
tratament, specialistul din sănătate trebuie să
aibe în vedere următoarele sugestii :
• o comunicare adecvată farmacist-pacient
• dezvoltarea relaţiei medic–farmacist
• adaptarea tratamentului la condiţia socioeconomică a pacientului
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Comunicarea pacient-farmacist,
o reţetă de succes

În ceea ce priveşte dezvoltarea unor protocoale
de tratament, rolul farmaciștilor este foarte
important. Comunicarea clară, precisă, a
modului de administrare - înainte de masă, după
masă, cantitatea care trebuie luată, cantitatea
maximă admisă pe zi, durata tratamentului,
asocierile de medicamente sau cele aliment
– medicament interzise sunt informaţii utile
pacientului, care trebuie transmise optimizând
complianţa pacientului şi obţinerea unui
răspuns terapeutic pozitiv.
Dezvoltarea unei relaţii apropiate bazate pe
încredere şi o bună comunicare între medic şi
pacient, dar şi între farmacist şi pacient au un
rol semnificativ asupra complianţei pacientului.
Când medicul prescrie tratamentul, trebuie
să ţină cont de obiceiurile şi activitatea de zi
cu zi a pacientului şi să discute alternativele
terapeutice cu acesta.

Este
mult
m a i
benefic
p e n t r u
pacient să se
aleagă schema
de tratament mai
ușor
de
respectat
decât cea “ideală”, dar la
care probabilitatea de aderare a
pacientului este redusă.
Pacientul cu mare probabilitate de întrerupere
a tratamentului din cauza efectelor secundare
trebuie corect informat asupra particularităţilor
acestora, asupra metodelor de prevenţie, cât
şi asupra metodelor de combatere a acestor
efecte indezirabile, precum şi a raportului
beneficiu/risc.
Un exemplu în acest sens îl constituie
pacientul dislipidemic. Dislipidemia este un
dezechilibru al nivelului de lipide din sânge.
Cunoașterea efectelor secundare a medicației
și monitorizarea acestora sub îndrumarea
farmacistului crește complianța pacientului la
tratament. Cel mai întâlnit efect secundar al
medicamentelor folosite în dislipidemii (statine)
este durerea musculară (mialgia).
Înțelegerea de către pacient a acestei situaţii
neplăcute, a beneficiilor tratamentului versus
efecte adverse poate constitui un argument
puternic în continuarea tratamentului. Alte
riscuri impuse de tratamentul cu statine
îl prezintă afectarea hepatică. Acest efect
secundar poate fi diminuat, chiar împiedicat prin

recomandările
pe care le putem face pacienţilor cu
dislipidemie, recomandări având ca ţintă
folosirea hepatoprotectoarelor.

Ce alimente şi băuturi pot afecta
tratamentul pacientului displidemic

Specialistul din farmacie trebuie să facă
cunoscute pacientului dislipidemic în tratament
cu statina, interacţiunile ce pot să apară între
medicament şi aliment sau între medicament şi
băuturi răcoritoare. Pe parcursul tratamentului
trebuie evitate pe cât posibil alimentele bogate
în grăsimi saturate, prăjelile, carnea de porc,
produsele de patiserie. Se recomandă prudență
la alcool, dar şi la anumite sucuri de fructe care
pot creşte riscul apariţiei miopatiei, afecţiune
ce vizează fibra musculară. Consumul de
grapefruit prin conţinutul de furanocumarine
inhibă procesul de metabolizare a statinelor
conducând la creşterea toxicităţii acestor
medicamente.
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ALIMENTAȚIE

Alimentația
sănătoasă
de Crăciun
Nu este de mirare că luăm în greutate în timpul sărbătorilor, deoarece
masa tradițională de Crăciun constă în aperitive, feluri principale,
deserturi și băuturi, astfel că la o singură masă ajungem să consumăm
aproximativ 1500 de calorii. Însă, dacă apelăm la câteva trucuri, putem
evita kilogramele în plus atât de specifice sărbătorilor.
Sfaturi pentru o masă sănătoasă
de Crăciun

Încercați să înlocuiți friptura de porc, rața cu un
pește pregătit la cuptor: păstrăv, somon, șalău.
Înainte de masa de Crăciun puteți servi o supă
săracă în calorii sau o salată, pentru a reduce
senzația de foame. Veți consuma astfel o
cantitate mai mică din felul principal, care de
multe ori este și cel mai gras. De asemenea,
încercați să beți un pahar de apă pentru a reduce
senzația de foame. Puteți evita consumarea de
calorii suplimentare prin renunțarea la sosuri și
anumite garnituri. În locul cartofilor prăjiți sau al
crochetelor, optați pentru garnituri mai ușoare,
cum ar fi orezul. De asemenea, puteți reduce
consumul de calorii prin evitarea deserturilor
grase precum mousse au chocolat. Optați în
schimb pentru o salată de fructe ușoară.
Sfat: Sentimentul de sațietate se instalează
după 15 -20 de minute de la începerea mesei.
Așadar, nu vă grăbiți și faceți pauza între felurile
de mâncare. Astfel, evitați să consumați mai
multă hrană decât îi este necesară organismului.

Vinul fiert – bombă calorică

Când temperatura scade, târgurile de Crăciun
ne îmbie cu vin fiert în diferite arome. Putem
bea rapid 3-4 pahare fără să ne dăm seama.
Rețineți, însa, că un astfel de pahar de vin fiert
conține peste 200 de calorii. Astfel, după primul
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pahar de vin fiert, ați putea opta pentru un ceai.
Pentru stimularea digestiei, încercați să faceți o
plimbare în aer liber după masă.

Reduceți caloriile atunci când
pregătiți prăjituri

Biscuiții și prăjiturile nu pot să lipsească de
pe masă de Craciun, iar pentru pregătirea
acestora, gospodinele trebuie să folosească
mult unt și zahar. Cu toate acestea, dacă țineți
seama de anumite recomandări, puteți evita
consumarea unor calorii suplimentare.
Încercati să folosiți făina integrală în locul celei
albe. Făina integrală conține mai multe vitamine
și fibre care ajută digestia. Dacă rețeta pe care
o urmați nu specifică în mod clar folosirea
de făină albă, puteți să înlocuiți jumătate din
cantitatea de făină albă cu făină integrală. De
asemenea, încercați să pregătiți biscuiți cu fulgi
de ovăz sau fructe uscate, care la rândul lor
conțin multe fibre vegetale.
În plus, puteți reduce cantitatea de zahăr
menționată în rețetă. De multe ori, biscuiții
sunt mult prea dulci. De asemenea, puteți evita
glazurarea biscuiților cu ciocolată și zahăr. Dacă
nu doriți să renunțați la ciocolată, încercați să
glazurați biscuiții doar pe jumătatea suprafeței.
Recomandare: coaceți biscuiți de dimensiuni
mai mici – puteți să mâncați mai mulți, fără a
exagera însă consumul de calorii.
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Varza murată
- leguma ideală în timpul iernii

În trecut, varza murată reprezenta sursa de vitamine și minerale necesare
în lunile sezonului rece, deoarece conține vitaminele B, C și K, dar și
potasiu, calciu, fier și o cantitate considerabilă de fibre vegetale.
Varza murată era apreciată atât de locuitorii Greciei Antice, cât și de romani
pentru aroma inconfundabilă. În Germania, în evul mediu, pregătirea verzei
murate era o îndeletnicire tipică mănăstirilor. Pregătirea industrială de
azi, deși modernă, păstrează caracteristicile produsului tradițional.
Legumă sănătoasă și cu o valoare
calorică redusă

• Bacteriile lactice împiedică dezvoltarea
proceselor de descompunere în varza murată,
având un efect benefic asupra sănătății
organismului uman. Acestea au un efect probiotic,
asemănător iaurtului, stabilizând flora intestinală,
protejează bacteriile intestinale folositoare și le
combate pe cele periculoase. Substanțele care
provoacă balonarea scad odată cu fermentarea,
astfel că odată cu înaintarea în timp varza murată
este din ce în ce mai ușor de digerat.
• Fibrele vegetale au un efect foarte benefic la
nivelul intestinului. Acestea creează senzația
de sațietate și ajută la reglarea mișcărilor
peristaltice și astfel întreaga digestie. Două sute
de grame de varză murată conțin 5 g substanțe
vegetale sățioase și asigură până la 40% din
necesarul zilnic de vitamina C.
• Varza murată reprezintă o sursă importantă
de vitamina C, astfel că, în trecut, în perioada
marilor navigatori, varza murată era folosită
ca remediu împotriva scorbutului. Vitamina
C întărește sistemul imunitar și are un
important efect antioxidant prin combaterea
nitrozaminelor. Varza murată reprezintă o
importantă sursă de vitamina B12, fapt de
reținut în special de persoanele care urmează o
dietă vegană. Vitamina B12, prezentă de regulă
în alimentele de origine animală, se formează în
timpul depozitării și fermentării verzei.
• În plus, fermentația lactică stimulează absorbția
fierului. Disponibilitatea fierului este de regulă
mai mare în alimentele de origine animală
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comparativ cu cele vegetale, însă cantitatea de
fier din varza murată este comparabilă cu cea din
carne.
• Deși substanțele vegetale secundare nu
corespund niciunei valori nutritive directe,
acestea sunt benefice pentru starea de sănătate
a organismului Uleiul de muștar și glucozinolații
au un efect antibacterian și inactivează enzimele
nedorite din intestin. Testele efectuate pe animale
au demonstrat o acțiune anticancerigenă.

Legumă apreciată în timpul iernii

Varza murată – foarte săracă în calorii, cu numai
17 kcal / 100 g, este apreciată ca garnitură alături
de produsele din carne și cartofi, dar și sub
formă de salată.
Pentru combaterea balonării pe care varza
murată o poate produce, amintim un vechi
remediu naturist: adăugați câteva semințe de
chimen.

Varza murată – nutrienți
Nutrient		
1 porție
			

Procent din
necesarul zilnic

Vitamina C

40 mg		

40 %

Acizi folici		

60 µg		

15 %

Potasiu		

576 mg		

29 %

Calciu		

100 mg		

10 %

Fier		

1,2 mg		

12 %

Fibre vegetale

5,0 g		

17 %
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Fructele de pădure

- un izvor de ingrediente benefice organismului
Pe lângă gustul deosebit, fructele de pădure conțin nenumărate substanțe
vegetale secundare, cum ar fi flavonoidele și antocianine, care au efecte
antivirale, antioxidante, antiinflamatoare și de reglare a tensiunii.
Fructe indehiscente și fructe agregate

Din punct de vedere botanic, fructele de pădure se
împart în fructe indehiscente și fructe agregate:
• Cele mai frecvente sunt cele
indehiscente: chiar și în stare complet
coaptă, aceste fructe rămân
închise, sămânța fiind înconjurată
de miezul fructului, cum ar fi
coacazele și afinele.
• Căpșunile, zmeura sau murele
sunt fructe agregate, având
semințele expuse pe corpul
fructelor și nu protejate în pulpa
fructului.
• Nici fructele de soc și fructele
ienupărului nu reprezintă fructe de pădure.
Primele sunt de fapt drupe, iar ienupărul este
de fapt un conifer care se menține verde în toate
anotimpurile.

Trei reguli importante privind fructele

• La cumpărare, alegeți fructele bine formate,
cu înveliș lucios, deoarece fructele de pădure
sunt foarte sensibile la atingere și încep să
mucegăiască imediat după lovire.
• Pentru curățare, așezați fructele într-un
vas cu apă pentru scurt timp și lăsați să se
scurgă pe un prosop de hârtie, pentru a elimina
umiditatea și a evita zdrobirea lor.
• În frigider, fructele de pădure pot fi păstrate
1-2 zile sau le puteți congela, pentru a le putea
folosi ulterior la rețete delicioase precum
milkshake-uri sau jeleuri de fructe.

1. Căpșuni

Conțin vitamina C, flavonoide, acid salicilic,
taninuri, calciu, potasiu, fier. Acțiune: benefice
împotriva diareii, reglează metabolismul, benefice
împotriva reumatismului și a gutei.
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2. Zmeură

Conține vitamina C, A, rutin, biotină, potasiu,
magneziu, fier, acid elagic. Acțiune: antipiretică,
purifică sângele, benefice în formarea
oaselor, benefice împotriva catarului
intestinal.

3. Coacăze

Conțin vitamina C, calciu, potasiu,
fier, fosfor, acid citric, pectină.
Acțiune: împotriva reumatismului
și
a
gutei,
detoxifiante,
antibacteriene,
consolidează
sistemul imunitar, diuretice.

5. Afine

Conțin vitamina C, betacaroten, fier, potasiu,
sodiu, acid citric, pectină, quercetin, antocianine.
Acțiune: antiinflamatoare, formează sângele,
benefice împotriva diareii, a durerilor, a durerilor de
stomac și a afecțiunilor vezicii urinare.

6. Mure

Conțin fier, calciu, acid elagic. Acțiune: detoxifiante,
anti-cancerigene, scad tensiunea arterială.

7. Soc

Conține antocianine, flavonoide, uleiuri eterice,
taninuri. Acțiune: efect de protecție împotriva bolilor
sistemului cardiovascular, a articulațiilor, a ochilor,
a pielii și rinichilor, tonic în cazuri de boli febrile,
reumatism și gută.

8. Măceșe

Conțin vitamina C, pectină. Actiune: antioxidante,
stimulează sistemul imunitar, digestive, antiinflamatoare.

9. Cătina

Conține quercetin și este mult mai bogată
în vitamina C decât fructele citrice. Acțiune:
îmbogățește diferite produse cu vitamina C, uz
farmaceutic în tratarea arsurilor de piele (inclusiv a
arsurilor solare).
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ABC-ul pentru o
inimă sănătoasă
Numeroase studii demonstrează efectul benefic asupra inimii pe care îl are
scăderea în greutate, inclusiv cea moderată, de câteva kilograme. Cu cât
greutatea de pornire este mai mare, respectiv circumferinta abdomenului,
cu atât mai clar trebuie definit obiectivul, care însă trebuie să fie realist și
realizabil. O scădere în greutate de 5-10% pe termen lung reprezintă un succes
și atrage după sine o scădere cu 30% a grăsimii abdominale interne. Inima nu
are decât de beneficiat, deoarece și tensiunea arterială și nivelul colesterolului
scad cu această ocazie. Proprietățile de curgere ale sângelui se îmbunătățesc
și riscul de arterioscleroză și infarct scad.
Principiul simplu

• Alimentație conștientă
• Activitate fizică regulată
• Schimbarea comportamentului pe termen lung

Mâncarea benefică pentru inimă

Legumele (proaspete sau congelate), salatele
și fructele reprezintă o proporție mare a
alimentelor consumate peste zi.
• De asemenea, dieta cuprinde și lapte, iaurt și
brânză (slabă), pește și carne de păsare de mai
multe ori pe săptămână și foarte rar carne roșie.
• Sursele cele mai indicate de grăsimi sunt
uleiurile de pește (acizi grași omega-3) și
uleiurile presate la rece (ulei de măsline și
ulei de cânepă) deoarece conțin o cantitate
însemnată de acizi grași nesaturați. Pe cât
posibil, jumătate din cantitatea de grăsime din
alimentație trebuie să provină din acizi grași
nesaturați, un sfert din acizi grași polinesaturați
și celălalt sfert din acizi grași saturați. Consumul
zilnic de colesterol nu ar trebui să depășească
valoarea de 200 mg/zi.
• Carbohidrații complecși ar trebui consumați sub
forma cerealelor integrale, produselor alimentare
ce conțin tărâțe, leguminoaselor și fructelor.
• Este permis și consumul de alcool, însă
în cantități limitate pentru a evita dăunarea
ficatului și creșterea trigliceridelor.
• Pentru toate celelalte băuturi este valabilă
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următoarea regulă: minimum 2 litri de lichid
neîndulcit și sărac în calorii/zi.
• Se recomandă evitarea gustărilor sărate și
dulci (ex: chipsuri și alune).
Fibrele vegetale, carbohidrații complecși,
antioxidanții și substanțele vegetale secundare
influențează puternic inima, sistemul circulator
și metabolismul.

Pierderea în greutate prin mișcare

Pentru reducerea greutății, este necesară o ardere
calorică de 2500 kilocalorii/săptămână, ceea ce
reprezintă cinci ore suplimentare de efort fizic.
Pentru a ne menține greutatea după o scădere, este
necesară o ardere calorică de 1500 kilocalorii
sau trei ore de efort fizic /săptămână.
Puteți slăbi eficient prin practicarea zilnică timp de 1
oră a următoarelor sporturi: gimnastică, plimbare,
înot, alergare, dans sau prin mersul pe bicicletă,
bineînțeles cu respectarea pauzelor de respiro.

Antrenamentul corpului va stimula o
atitudine nouă, mai activă

O astfel de mobilizare va avea efecte unitare,
atât asupra abdomenului cât și a stării mentale
și sufletești. Cu toate acestea, nu porniți la drum
cu așteptări exagerate. Voința consecventă își
va arăta efectele abia după câteva luni. Baza
consta într-o atitudine activă, înțelegere și
responsabilizare.
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Cât de simplu e să
ai cel mai puternic
sistem imunitar
Un sistem imunitar scăzut conduce la instalarea bolii. Ce duce la un sistem
imunitar scăzut? O alimentație deficitară, somnul insuficient, țigările,
consumul de băuturi alcoolice și energizante în exces, medicamentele,
poluarea și stresul. În concluzie, ține numai de tine să nu te îmbolnăvești.
Iar pentru asta, noi îți venim în ajutor cu câteva sfaturi de la specialiști.
Mănâncă sănătos. Consumă alimente cu un
conținut ridicat de vitamine (A, B, C, D și E),
minerale (Zn, Mg, Ca, Se), fibre, Omega 3 și
probiotice. Acestea din urmă acționează favorabil
asupra funcțiilor digestive, respiratorii, dar și
asupra sistemului imunitar. Le găsești în iaurtul
natural, în chefir, usturoi, ceapă, banane, sucuri
naturale, anghinare și ovăz.
Câteva dintre cele mai recomandate alimente ar fi:
ciupercile, spanacul, roșiile, broccoli, pătrunjelul verde
(o legătură de pătrunjel conține mai multă vitamina
C decât o plasă de citrice), sfecla, dovleacul, fasolea,
orzul, avocado, nucile, strugurii negri, citricele, uleiul
de măsline, pieptul de pui și ouăle.

O plimbare în aer curat te îndepărtează de
bacteriile și virușii din interior.
Odihnește-te. Culcă-te cu nu mai puțin de 7-8
ore înainte să te trezești. Iar înainte să adormi,
gândește-te la ceva frumos.

Hidratează-te pentru un sistem imunitar
sănătos. Consumă 10-12 pahare de apă pe zi,

dar nu de la robinet. Cel puțin nu înainte de a
monta filtre. Apoi, savurează minimum o cană de
ceai. Ceaiurile recomandate sunt: ceaiul verde,
ceaiul de sunătoare (calmant), ceaiul din fructe de
pădure sau cătină (antioxidant și antiinflamator),
ceaiul de Echinaceea (fortifică sistemul imunitar).

Evită tot ce e nesănătos - asta în caz că nu era
de la sine înțeles. Stai departe de produsele de tip

Spală-ți corect mâinile. Ține-ți mâinile departe

Băuturi

- Petrece câteva momente de liniște în fiecare zi.
Supraîncărcarea minții cu informație poate deveni
dăunătoare pentru sănătate.
- Fă ce-ți place ție mai mult. Cântă, dansează,
aleargă – exersează-ți pasiunea.
- Râzi! Uită-te la o comedie bună, citește o carte haioasă.
- Plimbă-te prin natură.

fast food. Sunt pline de grăsimi și n-au nimic care
să-ți facă bine. Uită de zahăr. El afectează sistemul
imunitar pentru că interferează cu absorbția de
calciu și vitamina C. Las-o mai ușor cu alcoolul.
Imunitatea scade cu cât consumi mai mult.

carbogazoase

și

energizante?

Atenție! Obezitatea duce la inhibarea sistemului
imunitar, afectează abilitatea globulelor albe de a
se înmulți, scade astfel producția de anticorpi și
întârzie vindecarea unei infecții.

Fă sport. Cu doar 30 de minute de mișcare
în fiecare zi, îți îmbunătățești sistemul
cardiovascular, scapi puțin de stres și îți crești
imunitatea.
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de nas, ochi și gură și spală-te pe mâini cât mai des
și mai corect – timp de minimum 20 de secunde.
Apoi, ai grija să le usuci cât mai bine. Mâinile
umede sunt mult mai bune gazde pentru bacterii
și germeni.

Relaxează-te.

Brigitte Schuller
Maria Cicio
Farmaciști
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Diagnostic
‘‘dependența de cumpărături’’
În spatele clienților cu dare de mână se ascunde deseori o suferință
emoțională: dependența de cumpărături. Potrivit unui studiu realizat de
universitatea Hohenheim, o persoană din 4 are probleme în controlarea
comportamentului în ceea ce privește cumpărăturile și între 5 și 8
procente din rândul adulților sunt expuși unui risc sporit de dezvoltare a
unei dependențe de cumpărături.
Simptomele și urmările
dependenței de cumpărături

Asemănător cu dependenții
de droguri, interesele celor
în cauză se reduc numai
asupra cumpărăturilor,
care în cele din urmă
ajung să reprezinte
singurul mediu care
îi satisface. Expertul
în dependență, Inga
Margraf, explică: “Paleta
simptomelor de sevraj
poate varia de la o stare
de neliniște, la indispoziție
și chiar la tulburări
psihosomatice și gânduri
suicidale. Cei afectați dar și
persoanele apropiate ar trebui să
trateze problema cu maximă seriozitate.”Cel
în cauză nu este interesat de posesia obiectelor,
ci de sentimentul euforic, de confirmarea
și atenția pe care le resimt odată cu fiecare
achizitie.

Femeile sunt mult mai predispuse
dependenței de cumpărături

Inga Margraf: “Dependența de cumpărăaturi
poate afecta pe oricine, indiferent de venituri
și nivelul educației.” Studiile au arătat însă că
există o predispoziție în acest sens în rândul
persoanelor tinere și femeilor. Majoritatea
dependenților de cumpărături se axează pe
un singur grup de produse cum ar fi pantofi,
alimente sau dispozitive tehnice, iar cei afectați
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simt

că trebuie să achiziționeze
obiecte din ce în ce mai scumpe,
cu o frecvență tot mai mare.
Achiziția propriu-zisă este
urmată de mustrări de
constiință, regrete și
învinovățire. “Unii dintre
cei afectați apelează
inclusiv la conturile
societăților în care
lucrează, la contul de
economii al copiilor sau
la bugetul de concediu
pentru
a-și
finanța
dependența. În fazele
avansate ale dependenței,
bunurile sunt ascunse sau
sunt aruncate direct, nefolosite,
de teama celor din familie” explică
Margraf.

Dependența de cumpărături: terapie
și ajutor

“Primul pas este întotdeauna recunoașterea
dependenței de către persoana afectată”, afirmă
Inga Margraf, care recomandă ca primă măsură
renunțarea la carțile de credit și la cardurile de
client. În perioadele în care se înregistrează un
consum ridicat, cum ar fi sărbătorile de iarnă
sau în perioada reducerilor, se recomandă
evitarea mall-urilor și a magazinelor în general.
“Pentru persoanele aflate în aceasta situație
este important să realizeze că nu sunt singurele
care se confruntă cu astfel de probleme”,
declară Inga Margraf.
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Rinichii

- filtrul natural al organismului
Rinichii filtrează zilnic aproximativ 180 de litri de apă, curățând astfel
sângele de diverși produși dăunători. Rinichii sunt formați din aproximativ
1 milion de nefroni, care sunt aranjați într-un model complicat, în așa
fel încât între sânge și amestecul de apă filtrat, să rezulte substanțe
importante pentru corp într-o concentrație potrivită – așa ajung moleculele
de zahăr, electroliții și apa înapoi în sânge. Celelalte substanțe dăunătoare
sau irelevante pentru organism, care rezultă în urma metabolismului (ex:
acidul uric) sunt colectate în canale mai mari și ajung în cele din urmă în
vezica urinară, trecând prin pelvisul renal și ureter.
Urina se adună în vezică, iar după o anumită
cantitate simțim nevoia de a urina. Urina este
eliminată prin uretră, a cărei închidere este
controlată prin mai mulți mușchi.

Simptome în cazul afecțiunilor renale

În condiții normale, urina are o culoare galbenă:
galben deschis, dacă s-au consumat suficiente
lichide și galben închis în situațiile de sete.
Atunci când urina are un miros neplăcut, cel
mai probabil ne confruntăm cu o infecțieiar atunci când culoarea urinei este de un
maro închis, există suspiciunea unei afecțiuni
metabolice, porfiria. În cazul prezenței sângelui
în urină, este posibil să ne confruntăm chiar cu
un cancer.
În cazul unei infecții, rinichii devin dureroși –
prin palparea cu atenție în zona lombară, se
resimte durerea. Durerile sub forma crampelor
apar în cazul pietrelor la vezică sau rinichi,
corpul încercând să elimine aceste pietre prin
împingere. Atunci când rinichii își încetează
activitatea, substanțele dăunătoare și cele
metabolice nu mai sunt filtrate – ajungânduse la colecții de lichide (edeme) și la apariția
septicemiei, care poate conduce la stări de
confuzie sau chiar comă.

Rinichii și prostata

În cazul bărbaților, sub vezică se află un organ
de mărimea unei castane, prostata, care
înconjoară uretra. Prostata mărită – întâlnită
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la aproape toți bărbații în vârstă – îngreunează
golirea vezicii. Musculatura uretrei trebuie să
facă față unei presiuni mai mari pentru a elimina
urina din vezică, fapt ce rezultă în urinări dese
și cu jet redus de urină. Urinările dese sau
incontinența urinară sunt simptome ale slăbirii
vezicii, care pot avea nenumărate cauze.
Tratamentul incontinenței este variat gimnastică pelviană prin exerciții eficiente,
tratamente medicamentoase sau chirurgicale.
În cazul măririi prostatei, medicina oferă acum
o alternativă la intervenția chirurgicală- laserul.
Din păcate, numai 15 % dintre bărbați respectă
măsurile de detectare la timp a cancerului la
prostată. Detectarea la timp este deosebit de
importantă în cazul multor afecțiuni renale
și ale tractului urinar, deoarece insuficiența
renală, alături de diabet sau
hipertensiune pot afecta
grav calitatea vieții.
Puteți
sprijini
rinichii în funcția
pe care aceștia
o îndeplinesc,
printr-un
consum mare
de lichide.
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Farmaciştii
Alphega,
campionii
sănătăţii

Saad Tadlaoui este farmacist
administrator la farmacia Adunia
din Craiova.
A absolvit facultatea de farmacie din
Craiova în 2004 și practică profesia de
farmacist de peste 12 ani.

Alphega Farmacie promovează performanţa tuturor partenerilor săi şi
susţine orice iniţiativă dedicată sănătăţii. Saad Tadlaoui, administratorul
farmaciei Adunia din Craiova, a participat în luna octombrie 2016 la
maratonul organizat în Bucureşti.
În acest interviu, nu vom discuta despre ce
înseamnă să dobori recorduri sau
despre performanţă în business,
ci despre oameni valoroşi
care îşi iubesc profesia şi
sunt motivaţi în fiecare
zi să contribuie la
îmbunătăţirea vieţii
comunităţii din care
fac parte.
Ei sunt farmaciştii
Alphega, farmaciştii
de familie care
înfruntă
orice
obstacol pentru a
continua tradiţia bunei
practici, profesionişti
aflaţi într-un permanent
proces de perfecţionare
pentru a înţelege mai bine
nevoile celor din jur şi care luptă
pentru a transforma comunitatea
într-o lume mai bună şi mai sănătoasă.
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La câte maratoane ați mai participat?

Am început să alerg acum 5 ani ca metodă
de a-mi menține greutatea sub control, cât și
pentru un tonus general bun. De atunci, am
participat în medie la 1-2 maratoane pe an, în
cadru organizat.

Ne puteți oferi mai multe detalii legate de
pregătirea pentru maraton - cât de des
alergați, câți km alergați, în medie, pe
săptămână?

Alerg în medie de 3 ori pe săptămână, între 7-10
km per sesiune, în general în aer liber, pentru că
îmi place să mă bucur de natură și am observat
că alergatul în aer liber îmi oferă o stare mai
bună decât activitatea în sala de sport.

Cum îmbinați viața profesională cu viața
sportivă?

În primul rând, alergatul îmi conferă energie și
elimină oboseala acumulată într-o zi obișnuită.
Astfel, mă ajută să îmi desfășor activitatea
profesională mai bine, adică mă organizez mai
bine, pot să analizez mai ușor activitatea la
finalul unei zile, etc.

Ce sfaturi le-ați oferi pacienților sau
colegilor dumneavoastră care doresc să
participe la un maraton?

Să înceapă treptat, fără așteptări prea mari sau
nerealiste, mai ales dacă nu se află în cea mai
bună formă fizică. Pot să facă la început alergări
scurte sau jogging, de 1,5-2 km/zi, urmând să
intensifice ritmul după primele săptămâni.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră să
fiți farmacist Alphega?

Pentru mine, platforma Alphega înseamnă
respectarea profesiei liberale de farmacist,
care din păcate nu mai are aceeași valoare în
România ca acum 30 de ani. Alte țări conferă
acestei profesii un statut special, în sensul
că sunt încurajate farmaciile de familie, în
detrimentul lanțurilor farmaceutice, iar apariția
Alphega în țara noastră acoperă astfel un gol de
pe piață, pe care toți profesioniștii din domeniu
l-au resimțit.
Faptul că această platformă permite
farmaciilor asociate să își
mențină identitatea, cât
și interesul real
față de nevoile

pacienților, reprezintă argumentele care m-au
determinat să devin farmacist Alphega.

Ce v-a îndemnat să adăugați sigla Alphega
pe tricoul dumneavoastră de maraton?

Faptul că Alphega susține dezvoltarea
farmaciilor independente trebuie răsplătit
cumva de cei care beneficiază de această
umbrelă de dezvoltare, așa că să adaug sigla
Alphega pe tricou mi s-a părut un gest minim
pe care am putut să-l fac.

Care este cea mai frumoasă experiență a
dumneavoastră legată de maraton?

În timpul maratoanelor am cunoscut foarte
mulți oameni, din profesii și medii sociale
diverse. Am avut ceva de învățat de la fiecare
dintre aceștia. Am întâlnit inclusiv seniori de
peste 70 de ani, lucru care m-a motivat enorm
să continui în a mă pregăti și a-mi depăși
limitele.

MIȘCARE

Jogging iarna

7 sfaturi

Alergarea în aer liber este posibilă indiferent de anotimp și de vreme. Cu
toate acestea, se recomandă să luați în considerare anumite sfaturi atunci
când alergați iarna.
1. Start bun:

Chiar dacă este mult mai plăcut să stați în casă la
căldură, mișcarea în aer liber întărește sistemul
imunitar. Atunci când temperaturile sunt joase,
se recomandă să optați pentru distanțe mai
scurte și sesiuni mai dese de alergare. Încălzirea
corespunzătoare este foarte importantă și puteți
începe chiar de acasă.
Alergarea trebuie evitată doar în cazul formării
poleiului. În plus, persoanele astmatice nu ar
trebuie să opteze pentru sporturi de anduranță
practicat afară, în condițiile unui aer uscat și rece.

2. Protecție bună

Căciulile și mănușile din material respirabil se
numără printre elementele obligatorii pentru
alergarea în timpul iernii. Rețineți ca la nivelul capului
neacoperit, organismul uman pierde 40% din căldură
organismului. În plus, ca urmare a transpirației reci,
crește și pericolul apariției unei răceli. Atunci când
solul este tare, înghețat, încălțămintea de alergare
trebuie să fie antiderapantă pentru a evita accidentele.

3. Respirație bună

Respirația corectă este importantă mai ales iarna.
Inspirați pe nas și expirați pe gură pentru a permite
aerului să se încălzeasca înainte de a ajunge în
bronhii. De asemenea, puteți opta pentru un șal
ușor sau o helancă pentru a evita durerile în gât.

4. Vizibilitate

O pereche de ochelari de soare cu stabilitate
bună este de asemenea recomandată în condiții
de iarnă. Veți evita astfel lăcrimarea ochilor.
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Dacă alergați seara, se recomandă să optați
pentru îmbrăcăminte reflectorizantă sau chiar
să purtați o lanternă frontală.

5. Îmbrăcăminte corespunzătoare

Este important să optați pentru îmbrăcăminte
din material respirabil, dar impenetrabilă la
vânt și ploaie, aplicând principiul mai multor
straturi. Îmbrăcămintea din bumbac este mai
puțin potrivită deoarece reține transpirația și
temperatura organismului scade imediat. Nu
vă îmbrăcați însă nici prea gros. Dacă simțiți
încă senzația de răcoare după câteva minute,
înseamnă că v-ați îmbrăcat corect.

6. Hidratare

Nu uitați să vă hidratați înainte și după sesiunea de
sport. Chiar dacă senzația de sete este mai puțin acută
iarna, și dacă aveți impresia că transpirați mai puțin,
organismul are în continuare nevoie de suficiente
lichide – nu în ultimul rând datorită aerului uscat.

7. Încheiere pe măsură

După alergare, schimbați-vă imediat îmbrăcămintea
cu una uscată și continuați exercițiile de întindere în
locuință. Un duș cald sau o baie relaxantă cu eucalipt
sau rozmarin vă va ajuta împotriva crampelor
musculare.
Dacă ați suferit o întindere musculară, apelați la
următorul principiu: pauză, gheață aplicată pe
zona dureroasă, compresie (cu bandaj elastic)
și sprijinirea la înălțime a membrului dureros.
Puteți încerca și un gel împotriva durerilor și
pentru retragerea inflamațiilor.

Iarna vine cu oferte
călduroase.
Întreabă farmacistul
Alphega!

www.alphega-farmacie.ro

LA DRUM
CU ALPHEGA

Drumeţie
de iarnă
la Cisnădioara
După ce v-aţi plimbat în lung şi-n lat pe
străduţele Sibiului, aţi vizitat muzeele, aţi
degustat bunătăţile de la Târgul de Crăciun
din Piaţa Mare şi v-aţi fotografiat cu Podul
Minciunilor, vă recomandăm să evadaţi din
forfota oraşului şi să descoperiţi Cisnădioara.
La nici 10 minute de mers cu maşina, pe un
drum îngust şi pitoresc, veţi ajunge într-un
sătuc, care are un trecut zbuciumat, case
îngrijite, ca din poveşti şi una dintre primele
biserici fortificate ridicate în ţara noastră.
Biserica fortificată din Cisnădioara stă mărturie
a peste şapte secole de istorie şi, fie că
veniţi dinspre Sibiu sau dinspre Cisnădie,
de cum veţi intra în Cisnădioara, o
veţi observa pe culmea stâncoasă
a dealului Sfântul Mihail. Biserica
fortificată este unul din cele mai
reprezentative și mai vechi
monumente în stil romanic din
Transilvania.
Fiind ridicată în secolul
al XIII-lea, biserica s-a
păstrat până în zilele
noastre fără prea multe
modificări,
deoarece
localnicii au folosit
biserica din sat.
Platoul pe care este
construită
bazilica
a fost înconjurat de
un zid de incintă din
piatră, cu înălţimea
între 4 şi 6 metri spre
exterior şi până la 3
metri în interior.
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De aici, se deschide o panoramă frumoasă
asupra întregii zone. Ajungeţi la zidurile bisericii
din centrul satului, pe o cărare şerpuitoare ce vă
deschide privelişti surprinzătoare
asupra satului şi asupra
Munţilor Cindrel.

În zare, odată ajunşi în incinta fortificaţiei, nu
foarte departe, veţi putea chiar zări oraşul
Cisnădie.
În interior, biserica adăposteşte monumentele
funerare ale ofiţerilor şi soldaţilor germani şi
austro-ungari căzuţi în luptele desfăşurate în
jurul Sibiului, în toamna anului 1916, în Primul
Război Mondial. În curtea bisericii se mai pot
vedea şi astăzi ghiulele imense din piatră.
Tradiţia spune că tinerii care doreau să se
căsătorească erau obligaţi să le urce în curtea
bisericii (singuri sau ajutaţi de prieteni) pentru
ca apoi, în caz de asediu, să le arunce peste ziduri
împotriva atacatorilor. Astfel, tânărul aspirant
la însurătoare dovedea întregii comunităţi şi
familiei viitoarei soţii că este vrednic de a-şi
întemeia un cămin. Contact pentru accesul în
biserică: Erika Phleps. Tel: 0269/564332 sau
casele cu numărul 202 sau 246.
Tot în Cisnădioara, în centrul
satului, mai puteţi
vizita
biserica

evanghelică, construită în secolul XVIII, în
stil baroc. Biserica mai este cunoscută şi sub
denumirea de „Biserica din vale” şi adăposteşte
cea mai veche orgă cu tuburi, funcțională, din
Transilvania, datată din 1723. Instrumentul a
fost restaurat și modernizat, aprovizionarea
cu aer făcându-se printr-un sistem electric de
ventilație.
Aşadar, oricât de mare ar fi gerul, merită să
ajungeţi şi la biserica din vale, la o plimbare
agale, pe uliţele mărginite de căsuţe dichisite şi
frumos ornamentate.
Satul este îndrăgit nu doar pentru cetatea şi
biserica evanghelică ci şi pentru frumuseţea
peisajului înconjurător. Luaţi–vă mai mult timp
când veniţi aici; parcaţi maşina în centrul satului
şi faceţi o plimbare până pe Valea Argintului
(aproape un km de sat).
De cum intraţi pe vale, pe partea stângă, veţi
observa un monument cu valoare geologică
ce datează din perioada cretacicului, Calcarele
Cretacice de la Cisnădioara sau Piatra
Broaştei. Zona este traversată de trasee
marcate de drumeţie şi bicicletă, însă mai
multe informaţii despre trasee găsiţi la adresa
salvamontcisnadie@gmail.com.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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DIVERTISMENT
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Stiati
ca...
... un singur creier uman generează, într-o zi,
mai multă energie electrică
decât toate telefoanele din lume la un loc.
... ce poate fi mai enervant decât sughiţul?
Charles Osborne (1894-1991) a sughiţat
încontinuu timp de 68 de ani cu o frecvenţă
de 40 de sughiţuri/minut, diminuându-se
treptat până la 20 de sughiţuri/minut, urmând
să dispară, misterios, în ultimul an de viaţă.
... lungimea vaselor de sânge din corpul uman
este de aproximativ 100.000 de km.
... spre deosebire de alte părți din corp, dinții
nu se pot vindeca singuri.
... greutatea totală a bacteriilor din corpul
uman este de 2 kg.
Sursa brightside.me

59

